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NOTA PÚBLICA EM HOMENAGEM AO SENHOR GIM ARGELLO 

 

    A Associação dos Policiais Penais do Brasil (AGEPPEN-BRASIL), 

entidade de defesa das prerrogativas dos Policiais Penais brasileiros, por meio de sua 

Diretoria Executiva, representada por seu presidente infra-assinado, vem a público 

parabenizar o ex-senador Gim Argello pelos seus 60 anos, bem como relembrar e 

agradecer os grandes serviços prestados aos Policiais Penais do País, quando Senador 

da República. 

    O Senador Gim, um dos mais influentes e ativos parlamentares que o 

Distrito Federal já teve, desempenhou papel fundamental numa das maiores conquistas 

da categoria no ano de 2014, quando lutou bravamente junto com os antigos Agentes 

Penitenciários (hoje Policiais Penais Por força da Emenda Constitucional 104 de 2019) 

para obtenção de porte de arma de fogo fora de serviço, o que representou uma vitória 

incomensurável. 

    Vale lembrar que o então senador Gim, conseguiu aprovar o direito ao 

porte de arma por duas vezes, todavia em ambas oportunidades foram vetados pela 

então presidenta Dilma Rousseff. Após o veto do primeiro PL, centenas de Policiais 

Penais ocuparam a frente do Congresso Nacional durante 64 dias pedindo a concessão 

deste direito e o então senador Gim Argello, com sua capacidade de negociação ímpar 

e grande influência junto aos parlamentares da Câmara e do Senado, não apenas 

convenceu a ex-presidenta Dilma Rousseff da necessidade da defesa da vida e da 

família destes policiais, como obteve dela própria, a garantia do envio do projeto em 

caráter de urgência ao Congresso Nacional.  

    Gim Argello esteve várias vezes no “Acampamento pela Vida e em Defesa 

dos Agentes Penitenciários”, e por meio de um megafone fez diversos discursos para 

dar esperança a centenas de policiais que ali estavam, sabendo que contemplaria 

milhares de agentes penitenciários [hoje policiais penais] em todo o País. E por todos 

estes fatos, é que a AGEPPEN-BRASIL vem a público parabenizar Gim Argello 

pelos seus 60 anos, aquele que foi o grande responsável pelo porte de arma em 

serviços de todos os policiais penais do Brasil, desejando vida longa com saúde 

paz a este cidadão brasileiro que fez a diferença na vida de milhares de pais e mães 

de família dos Policiais Penais brasileiros. 

PARABÉNS SENADOR GIM! GRATIDÃO SEMPRE! 

 

 

JACINTO TELES COUTINHO 

Presidente da AGEPPEN-BRASIL 
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