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A Guarda Civil Metropolitana de São Pulo foi criada pela Lei n° 10.115 de 15 de 
setembro de 1996, sendo uma Corporação Armada e Uniformizada, com efetivo 
fixado em 15.000 integrantes pela Lei 13.768 de 26 de janeiro de 2004.  
Atualmente a Corporação conta com aproximadamente 6.000 integrantes e 4.000 
revolveres calibre 38, com quase 10 anos de uso, que necessitam a reposição 
imediata e complemento para que o número de armas de fogo seja compatível com 
numero de efetivo.  
A entrada de mais 2.000 integrantes aprovados no concurso público de ingresso 
ensejará a aquisição de armas de fogo pelo Executivo Municipal, portanto o 
dispêndio de recursos do erário público será uma realidade, ante a obrigatoriedade 
imposta pela norma de criação da Corporação.  
As Guardas municipais fazem parte permanente do Sistema de Segurança Pública, 
sendo que a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo é uma referência institucional 
da Municipalidade Paulistana na proteção de sua população, estando inserida na 
maioria dos serviços prestados pela Administração, seja na proteção patrimonial 
das instalações ou na execução dos serviços públicos municipais.  
A crescente violência que assola a sociedade paulistana demonstra que o crime, 
seja de pequenas ou grandes proporções, está cada vez mais organizado e com 
material bélico superior ao utilizado pelos órgãos de segurança.  
Pioneiramente, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, deixou em 2011 de utilizar 
revolveres, passando ao uso de pistola .40, visando a modernidade do material 
bélico e principalmente pela segurança do seu efetivo, oferecendo equilíbrio nos 
eventuais enfrentamentos com criminosos, exemplo este que deve ser seguido pela 
Guarda Civil Metropolitana de São Paulo.  
Face ao exposto, cumpre solicitar aos Nobres Pares a aprovação deste projeto de 
lei, a fim de prover os meios necessários para uma Guarda Civil moderna, eficiente 
e equipada.  
 


