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Guarda Municipal recebe nova VTR 

OPERACIONAL – PRONTA RESPOSTA 
 

 

Ações da 
Guarda 

Municipal De 
Armação Dos 

Búzios 

SETEMBRO  

2019 
 

Guarda Civil Municipal de                  
Armação dos Búzios 

 

O Grupamento Pronta Resposta da Guarda Municipal é formado por uma mescla de Guardas Municipais 
Subinspetores e GM II que atuam diariamente no serviço preventivo. A equipe é composta por 16 membros 
subdivididos em 4 alas de serviço. Os componentes do destacamento são subordinados diretos ao Comando 
da Guarda Municipal e além de efetuarem o serviço preventivo das outras viaturas, atuam também no 
controle de distúrbio, segurança de autoridades e serviço de inteligência da Guarda Municipal. 
A equipe sem dúvidas é diferenciada e apta para tais ações, já que recebeu treinamento no Batalhão de de 
Choque da Polícia Militar, conta com ex militares das Forças Armadas e mantém relação de proximidade e 
alinhamento com outras forças de Segurança. 

"Embora nosso grupamento seja de apoio e resposta imediata as ocorrências de maior vulto, percorremos 
dezenas de KMs diariamente na ação preventiva do Programa Cidade Segura. Ter uma nova viatura sem 
dúvidas nos possibilitará avanços no nosso plano de ação diário estabelecido pelo Coordenador SGT Brum", 
afirma o GM II Branco, Subcomandante de Ala do Pronta Resposta.  

O Grupamento Pronta Resposta da Guarda Municipal é parte do nosso legado de incentivo e formação 
frente a Lei 13.022/2014 que aumentou a gama de atribuições da categoria. Pronta Resposta Armação dos 
Búzios, nossa criação, nosso orgulho. 

SGT BRUM Coordenador do CIOSP 
Perez e Alessandro, Comandante e Subcomandante da Guarda Municipal de Armação dos Búzios 
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Grupamento Pronta Resposta prestando 
apoio a Coordenadoria de Posturas na 
apreensão de um carrinho de cocada irregular 
na Orla Bardot.  
“Não nos agrada a apreensão de um bem de 
um trabalhador, contudo, necessitamos 
efetuar a apreensão para proteger e respeitar 
os demais ambulantes que se alistam e 
registram suas atividades regularmente na 
Prefeitura de Armação dos Búzios 

Documentos são encontrados após 
baseamentos das viaturas da 
Guarda Municipal na Praia da Foca.  
Há cerca de um ano a Guarda 
Municipal efetuou a prisão de dois 
indivíduos que praticavam furtos na 
Praia da Foca.  Atendendo o 
planejamento do Programa Cidade 
Segura, o Comandante da Guarda 
Municipal Perez determinou 
baseamentos e rondas diariamente 
no local. 
As fotos referem-se a documentos 
encontrados no local e estão a 
disposição na Base da Guarda 
Municipal 

Pronta Resposta Presta apoio a Secretaria de 
Meio Ambiente na retirada de uma rede de pesca 
na Praia Brava.   Na ocasião, foi encontrada uma 
Tartaruga presa a rede.  A atividade de 
fiscalização ambiental é sem dúvidas da 
Secretaria de Meio Ambiente, entretanto, a Lei 
13.022/2014 aumentou a gama de atribuições da 
Guarda Municipal a conferindo a proteção do 
patrimônio ecológico, ação compreendida e 
desenvolvida pela Guarda Municipal de 
Armação dos Búzios, destaca Alessandro, 
Subcomandante da Guarda Municipal 
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Guarda Municipal 
prestando apoio a 
Semana Nacional 
de Trânsito.  Na 
foto, o PROGEP 
na campanha de 
conscientização a 
Segurança do 
Trânsito no  DPO 
de Manguinhos 

Dando continuidade à ação de proteção ao patrimônio histórico, Grupamento Pronta 
Resposta e MPTRAN tiveram atenção os entornos da Praia da Foca, desta forma a equipe 
procedeu em deslocamento, logrando êxito na apreensão de uma rede de aproximadamente 
100 metros na Lagoa da Ferradura. Após a flagrante a equipe efetuou contato com a 
Secretaria de Meio Ambiente que efetuou a apreensão do material. Todo desdobramento foi 
acompanhado pelo Coordenador do CIOSP, SGT BRUM.  O Grupamento Pronta Resposta e 
MPTRAN, continuará diariamente efetuando rondas e baseamentos em pontos estratégicos 
afim de apoiar os órgãos de fiscalização do meio ambiente, destaca o Coordenador do 
CIOSP, SGT BRUM 
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Ação visa 
coibir 
venda de 
drogas e 
bebida 
alcoólica 
a 
menores. 

 

SECURE CITY 
Dando continuidade 
a Operação Cidade 
Segura, a Guarda 
Municipal intensifica 
as rondas e 
baseamentos em 
pontos estratégicos, 
sempre com o 
objetivo de garantir 
a segurança dos 
munícipes e turistas 

Ação conjunta entre a PM 5Cia, juntamente com PROEIS E GM tiveram apoio da Vara da 
Infância e Juventude de Armação dos Búzios.  
Na  foto, o desdobramento da ação com a mobilização das forças em pontos estratégicos da 
cidade afim de fiscalizar Som Alto nos Postos e inibir a entrada de drogas na cidade 
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Inspetoria da Guarda 
Municipal participa da 
inauguração da Creche no 
bairro de Cem Braças.  
Evento contou com a 
participação do 
Comandante, 
Subcomandante, 
Coordenador do CIOSP.  Na 
foto o Inspetor Adjunto 
Simões efetuando o controle 
de fluxo e orientando aos 
condutores e moradores do 
bairro 

Ouso a afirmar que “nenhuma cidade da Região dos Lagos presta 
tantos serviços à população quanto a Guarda Municipal de 
Armação dos Búzios.  Temos uma conduta ímpar no que diz 
respeito a gama de atribuições”, destaca o Comandante da Guarda 
Municipal Perez 

 

Na ocasião a VTR Bravo procedeu a DP para 
registrar um desacato de um condutor de veículo 
que não acatou o fechamento da rua.  

Guarda Municipal atuando no Trevo da Barbuda, na obra da Prolagos.  Equipe 
permaneceu durante toda noite efetuando o desvio, sinalizando a via afim de 
garantir a segurança dos condutores que se deslocavam pela cidade 
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No dia 30 de Setembro 
por volta das 11h um Fiat 
Siena colidiu na traseira 
de outro veículo que 
rapidamente evadiu do 
local.  A celeridade no 
trato da ocorrência fui 
crucial para desobstruir 
a via.  Na foto, os 
Guardas Municipais 
ajudam na retirada do 
Fiat Siena da Av. José 
Bento Ribeiro Dantas 

NO ÚLTIMO DIA 27, 
ATENDENDO A 
DETERMINAÇÃO 
JUDICIDAL, A GUARDA 
MUNICIPAL ,PARTICIPOU 
DO ENCERRAMENTO DA 
COBRANÇA DE 
ESTACIONAMENTO DE 
EMPRESA PRIVADA.   
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ACIDENTE PRÓXIMO A ENTRADA DO BAIRRO JOSÉ GONÇALVES ENTRE UMA MOTO 
HONDA FAN 160 E UM AUTOMÓVEL RENAULT FLUENCE. A VTR BRAVO COM OS GMS DIAS 
E DE CARVALHO FIZERAM O CONTROLE DO TRÂNSITO E PRESERVARAM A VÍTIMA QUE FOI 
SOCORRIDA PELO BOMBEIRO 

Hoje o espaço "Guarda na memria relembra a 

ação dos GMs J. RODRIGO, GM MAXIMIANO, GM 

RENATO LIMA, GM LEMOS & GM GAGO, 

comandados pelos INSPETEORES SIMÕES E 

ESTELLET na ação que resultou na na prisão em 

flagrante de dois indivíduos que efetuavam furtos 

a mais de um ano na Praia da Foca. O Comando 

da Guarda os saúdam por esta grande ocorrência 

 

Esta quinzena o Comando da Guarda Municipal 
homenageia o GM SUBINSPETOR SILVIO.  No 
dia 01/05/2018 o GM se deslocava na VTR 
PRONTA RESPOSTA quando foi informado 
que três pescadores estavam à deriva no mar e 
imbuído de um sentimento de apreço e estima, 
não hesitou em se jogar no mar revolto e 
resgatar os três Pescadores que estavam à 
deriva, apenas com a utilização de uma 
prancha. 

 


