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O Regimento de Polícia Montada 9 de Julho, criado em 11 de outubro de 1892, é 
uma das Unidades mais tradicionais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tendo 
como atual Comandante o Ten Cel PM Alfredo Donizeti Rodrigues de Souza. Na 
verdade, remonta às origens da própria milícia Paulista, pois, quando da criação da 
Guarda Municipal Permanente, em data de 15 de dezembro de 1931, pelo 
Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, 30 (trinta) homens foram designados para 
composição de uma “Seção de Cavalaria”.  
Participou dos principais eventos que marcaram a história nacional, contribuindo 
para que o país sedimentasse suas instituições.  
A denominação “9 de Julho”, para o Regimento de Cavalaria, foi uma iniciativa do 
então Exmo Sr. Governador do Estado de São Paulo, Dr. Jânio Quadros, de 07 de 
novembro de 1955, como homenagem do povo paulista a sua heroica participação 
na Revolução de 1932.  
Atualmente, o Regimento de Polícia Montada 9 de Julho, subordina-se ao Comando 
de Policiamento de Choque, atuando na preservação e manutenção da ordem 
pública em todo o território Estadual, em Operações Especiais Rurais e Urbanas, em 
controle de tumultos e nas mais variadas solicitações operacionais, como o 
Patrulhamento Montado na Periferia, nos Parques Públicos e Esportivos, na 
Operação Saturação por Tropas Especiais, nos Grande Eventos Culturais e 
Esportivos. Além de todas as missões operacionais, o Regimento também executa 
missões especiais e de representatividade, através da Escolta de Honra, dos 
Lanceiros, da Banda de Clarins, da Escola de Voleio, do “Carroussel” e do Desporto 
Equestre e ainda desenvolve atividades de Fundo Social, através do atendimento 
em Equoterapia a pessoas portadoras de deficiência ou necessidades especiais, 
buscando assim um desenvolvimento biopsicosocial.  
No primeiro semestre de 2004, o regimento de Polícia Montada 9 de Julho atingiu 
índices recordes na atuação Operacional, realizando mais de 434 prisões, retirando 
do convício social infratores da lei, combatendo dessa forma, principalmente, o 
tráfico de entorpecentes.  
Existem, ainda, catorze destacamentos montados sediados nas cidades de Avaré, 
Bauru, Campinas, Campos do Jordão, Guarujá, Itapetininga, Marília, Sorocaba, Rio 
Claro, Ribeirão Preto, São Bernardo do Campo, Mauá, Presidente Prudente e 
Academia de Polícia Militar do barro Branco. Sua atuação no policiamento ostensivo 
destaca-se pelo aspecto preventivo, em que o policial a cavalo, em posição elevada, 
consegue ter visão privilegiada, acrescida de que é facilmente visto, oferecendo 
assim segurança à área a ser policiada.  
Cioso de suas responsabilidades, o Regimento, ao mesmo tempo em que procura 
preservar seus laços de tradição e de respeito a seus antepassados, preocupa-se 
em modernizar seus procedimentos, visando à prestação de serviços à comunidade, 
onde se encontra inserido.  
Esta é a história do Centenário Regimento de Polícia Montada 9 de Julho, fiel aos 
princípios da Polícia Militar do Estado de São Paulo - “LEALDADE E CONSTÂNCIA” - 
projetando-se para a modernidade, impulsionada pela solidez de suas autênticas 
tradições.  
Diante do exposto, nada mais justo seja o Regimento homenageado por força deste 
Projeto de Decreto Legislativo, o qual se espera pela aprovação dos nobres 
Vereadores desta Casa de Leis.  
 


