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JUSTIFICATIVA - PDL 0071/2019
Guilherme Muraro Derrite nasceu em Sorocaba em 10 de outubro de 1984, mas sua
ligação com a capital do estado começou cedo. Aos 18 anos, ingressou na Academia de
Polícia Militar do Barro Branco. Em 2006, já atuava na Polícia Militar. Foi declarado Aspirante a
Oficial PM em dezembro de 2006. Um ano depois, foi promovido por merecimento intelectual a
2º Tenente PM. Em maio de 2010, promovido a 1º Tenente e em agosto de 2018, ao posto de
Capitão. Em dezembro, foi eleito deputado federal com mais de 119 mil votos.
O Capitão Derrite já coordenou o módulo específico no curso de formação de Soldados
do CPA/M5 nos anos de 2013 e 2014. Em 2015, comandou o Pelotão de Soldados em
formação na Escola Superior de Soldados. Comandou o Posto de Bombeiros da Casa Verde
do 2º Grupamento de Bombeiros da Capital em 2016. Desde o início de 2017, comandava o
Posto de Bombeiros de Pirituba do 2º Grupamento de Bombeiros da Capital, até assumir o
cargo de deputado federal em fevereiro de 2019.
Seu trabalho no Corpo de Bombeiros ganhou destaque nacional quando atuou no
incêndio e desabamento do prédio Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, no Centro
de São Paulo, no dia 1º de maio de 2018. As buscas por desaparecidos duraram 13 dias. Sete
vítimas foram encontradas e identificadas. Capitão Derrite era, na ocasião, porta voz do Corpo
de Bombeiros.
Já eleito deputado federal, mas ainda antes da posse, destinou 1 milhão de reais para
a Santa Casa de São Paulo e 500 mil reais para a Apae de São Paulo. Essa verba ampliou os
exames do pezinho da Apae, que identifica mais de 50 doenças e antecipa o tratamento.
Derrite mantém um escritório político na cidade de São Paulo, onde teve 47.469 votos,
para ouvir eleitores, autoridades e identificar instituições para a destinação de verbas.
São Paulo também é a cidade em que Derrite escolheu para formar sua família. Ele é
casado com Iara Maria de Oliveira Derrite, com quem tem dois filhos. Gabriel e Gustavo
nasceram em São Paulo. Iara é Capitão da Polícia Militar na cidade. Por isso, o casal e os
filhos moram no município.
O título de Cidadão Paulistano se justifica diante de tantos serviços prestados há 16
anos para a cidade de São Paulo, sempre com afinco, dedicação, sacrifícios e
comprometimento.
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