
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 003/2022

que dispõe sobre
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO
GUAXUPEANO A MARCELO LUÍS

PURCELO

A  Mesa Diretora da Câmara Municipal  de Guaxupé propõe o seguinte

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

Art.  1º  -  Fica  concedido  TÍTULO  DE  CIDADÃO  GUAXUPEANO  A

MARCELO LUÍS PURCELO.

Parágrafo Único - A entrega do título a que se refere este artigo será feita

em Sessão Solene previamente marcada pela Câmara Municipal de Guaxupé.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário.

Plenário, Maria Gabriela Monteiro Melo

Em 21 de novembro de 2022.

DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Guaxupé

Exercício 2021/2022



JUSTIFICATIVA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 003/2022

que dispõe sobre

CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO
GUAXUPEANO A MARCELO LUÍS

PURCELO

Data de 

Nascimento

: 28/06/1976

Naturalidade : Mogi Mirim/SP
Nome do Pai : José Salvador Purcelo
Nome da Mãe : Maria de Lourdes Mello Purcelo
Estado Civil : Casado
Endereço : Rua  Carleto  Domingues  252,  Jardim

Veneza, Mogi Guaçu.
Profissão : Advogado
Telefone :

:

19 99250-5112

Marcelo  Luís  Purcelo  (Mogi  Mirim,  28  de  Junho  de  1976)  é  Advogado,

exerceu a  função de  Secretário  Municipal  de  Segurança no Município  de  Santo

Antônio de Posse-SP e do Município de Engenheiro Coelho-SP, professor de direito

penal  e  direito  processual  penal,  pesquisador  na  área  de  segurança  pública,

especialista  em  segurança  pública,  e  nas  seguintes  legislações;  Lei  Federal

10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), Decreto Federal 5.123/2004, Art. 144° da

Constituição  Federal,  Lei  Federal  nº  13.022/2014  (Estatuto  Geral  das  Guardas

Municipais). Durante sua carreira especializou-se na metodologia de construção de

projetos para angariação de recursos junto ao Fundo Nacional de Segurança Pública

da Senasp (Secretária Nacional de Segurança Pública).

Na sua vida pregressa, formou-se bacharel em Ciências Jurídicas (Direito)

pela então Universidade Santa Lúcia de Mogi Mirim, fazendo especializações nas

áreas de Direito Penal, Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003), Estatuto Geral



das Guardas Municipais (Lei 13.022/2014), e ainda, cursou Docência para o Ensino

Superior pela Faculdade Fhênix de Brasília- DF. Também atuou como professor de

TI na empresa Bit Company da cidade de Limeira durante os anos de 1998 à 2000.

Entre os anos de 2000 a 2004 foi  Comandante  da Guarda Municipal  do

Município de Santo Antônio de Posse, Estado de São Paulo. Entre os anos de 2005

a 2012 foi Secretário Municipal de Segurança Pública do mesmo Município. Durante

sua  trajetória  pública,  recebeu  muitas  homenagens  e  reconhecimento  pelo  seu

trabalho desenvolvido em prol das questões de segurança de Municípios. Na gestão

de segurança pública defendeu a questão de segurança compartilha entre Estado e

Municípios.

Em 2009, Santo Antônio de Posse entrou entre as 10 cidades com maior

redução da criminalidade, formalizando a indicação para Presidente do Conselho

Fiscal do CONSEMS (Conselho Nacional de Secretários Municipais de Segurança),

conselho este constituído na cidade de Vitória, Estado do Espirito Santo.

Como presidente  do Conselho fiscal  exerceu o  cargo de (2009-2010),  O

COMSEMS é um órgão consultivo da SENASP (Secretaria Nacional de Segurança

Pública) e seus membros deliberam sobre os mais variados temas de segurança

pública. Em 2010, Purcelo foi reconhecido no Estado pelo desenvolvimento de vários

projetos  de  angariação  de  Recursos  Federais  junto  a  Senasp.  As  metodologias

utilizadas  formaram  segmentos  e  temáticas  utilizadas  pela  própria  Senasp  para

elaboração de projetos técnicos.

Como  gestor  de  segurança  pública,  implantou  sua  metodologia  de

intervenção,  muito  defendida  por  ele  que  foi  a  metodologia  da  SEGURANÇA

COMPARTILHADA. 

No Município Engenheiro Coelho criou guardas municipais e o sistema de

patrulhamento comunitário e preventivo trazendo população mais próxima da polícia,

fazendo com que o Município que tinha uma papel frágil em relação as questões de

segurança pública se torna-se protagonista no papel da segurança pública.

Na gestão junto ao Conselho propôs a criação de câmaras temáticas para

discussão  de assuntos  relacionados  a  segurança  pública  e  criou  o  conselho de

Segurança  da  Região  da  Baixa  Mogiana  (constituída  por  37  Municípios)  onde

presidiu o conselho de 2010 à 2016. Também foi Vice Presidente do Conselho da



RMC  (Região  Metropolitana  de  Campinas)  (2010-2012).  O  Conselho  da  Região

Metropolitana de Campinas se formou conjuntamente com outros 20 municípios.

Com a metodologia de segurança compartilhada, Purcelo criou os grupos

das equipes de ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) grupos devidamente treinados

com aparato policial e formalizados pelos Guardas Municipais, que após processo

seletivo destina parte do efetivo ao patrulhamento preventivo e ostensivo em prol do

apoio às polícias militares.  Com a ação,  conseguiu em menos de 1 (um) ano a

diminuição em mais de 43% do índice de tráfico e consumo de entorpecentes na

região da Baixa Mogiana e a diminuição em torno de 36% de um ano para outro nas

ocorrências atendidas envolvendo furto e roubo na cidade de Engenheiro Coelho.

Com a  metodologia  recebeu  o  prêmio  "Município  e  Segurança",  concedido  pelo

Conselho de Gestores de Segurança da Baixa Mogiana. Guarda Civil Municipal de

Guaxupé.

Consequentemente em sua trajetória, auxiliou diversos Prefeitos que tinham

intenção  de  serem protagonistas  da  segurança  pública  a  criarem suas  Guardas

Municipais,  sendo  no  total  mais  de  47  (quarenta  se  sete)  guardas  municipais

constituídas e/ou reestruturadas por  todo o País,  sendo que dessas instituições,

algumas  foram  criadas  em  Minas  Gerais,  como  é  o  caso  das  instituições  das

Guardas Municipais criadas nos Municípios de Andradas e da recém criada

No Município  de  Guaxupé,  Purcelo  assessorou  o  Prefeito  Jarbinhas  e  o

então Secretário Municipal de Segurança, Major Márcio na criação e constituição de

uma Guarda Municipal  com foco a  uma segurança  Cidadã,  ou  com base numa

segurança  de  proximidade  com  a  população  Guaxupeana  em  simetria  com

características  das  guardas  municipais  existentes  na  Região  Metropolitana  de

Campinas.

Com  foco  em  investimentos  na  área  de  Segurança  Pública,  Purcelo

enganjou juntamente com os membros das Agencias Metropolitanas e do Governo

Estadual a criação dos Fundos Estaduais vinculados as Agencias Metropolitanas.

Sempre com muito afinco e responsabilidade na condução dos projetos em

Segurança Pública, Purcelo fez parte da equipe que conduziu a criação da PL nº

1332 que culminou na aprovação da Lei Federal nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das

Guardas Municipais do Brasil).



De acordo com o projeto aprovado, as guardas municipais passaram a ter

poder de polícia com a incumbência de proteger tanto o patrimônio público como a

vida das pessoas. No tocante a Lei, essa obrigou a todas as guardas municipais a

passarem  a  utilizar  uniformes  e  equipamentos  padronizados,  e  uma  estrutura

hierárquica regular.

O  Estatuto  Geral  das  Guardas  Municipais  regulamenta  dispositivo  da

Constituição que prevê a criação de guardas municipais para a proteção de bens,

serviços  e  instalações.  Com  a  Lei  em  vigor  as  guardas  municipais  passam  a

colaborar com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas com as policias

estaduais e federais e a contribuir para a pacificação de conflitos. Mediante convênio

com órgãos de trânsito estadual ou municipal, poderá fiscalizar o trânsito e expedir

multas.

Pessoa  de  importante  atuação  social,  política  e  humanitária,  sempre  se

colocou  a  disposição  para  atender  aos  interesses  da  população,  é  digno  dessa

singela homenagem da Câmara Municipal de Guaxupé. Mais que merecido o título

de cidadão Guaxupeano, como forma de reconhecimento.

Plenário, Maria Gabriela Monteiro Melo

 Em 21 de novembro de 2022.

DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Guaxupé

Exercício 2021/2022


