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JUSTIFICATIVA - PL 0386/2017 
Carlos Lima da Silva, GCM Lima como era conhecido, nasceu em 22 de janeiro de 

1960, ingressou nas fileiras da Guarda Civil Metropolitana em 12 de fevereiro de 1988 e por 
ironia do destino veio a falecer em 22 de dezembro de 2009. 

Nas palavras da Inspetora Antónia da GCM: Dos 18 anos que trabalhamos juntos, 
desde o meu ingresso na Corporação em 1991, ensinou-me muito sobre o serviço. Estivemos 
também juntos como uma família, e o tempo foi apenas de 2 anos, período do qual convivi, 
mas que Deus permitiu com que pudesse deste singelo tempo, gerar o nosso filho Carlos 
Augusto, hoje com 13 anos de idade. 

O GCM Lima, passou por várias Unidades da Guarda Civil Metropolitana, pois o tempo 
em que permaneceu na Corporação, foi profissional, responsável e comprometido com o 
serviço, pois não houve se quer um momento de que ao solicitá-lo, sempre de pronto atendeu 
e ajudou a todos e sempre trabalhou sem esperar elogios, ensinou a muitos que para 
evoluirmos não precisamos de melhores profissionais, mas de melhores seres humanos. 

No pequeno período de convívio, enquanto esteve ao meu lado e do nosso filho, 
cumpriu com responsabilidade e compromisso o seu papel. Agradeço mesmo que ausente, 
porque, tenho ao meu lado, o meu maior amor que poderia ocorrer, o nosso filho Carlos 
Augusto. Obrigado, que Deus ilumine infinitamente os seus passos e faça com que tenhamos 
luz, paz, harmonia e acima de tudo, respeito ao próximo. 

Nas palavras da mãe e da irmã de Carlos Lima: Eu poderia lhe dizer muitas coisas, 
mas acho que palavras não são suficientes para expressar o tamanho da minha gratidão e de 
minha mãe à admiração pelo meu irmão Carlos Lima da Silva, uma pessoa que convivi por 
anos e que acreditava no seu sucesso como profissional na Guarda Civil Metropolitana. 

Sempre atendeu aos nossos chamados, minha mãe hoje com 90 anos de idade, ainda 
sente a perda imensurável deste filho, pois sempre foi um excelente filho e irmão, super 
atencioso, ajudou-nos em tudo, pois trava-se de um homem muito alegre e feliz, sempre 
determinado, alcançou dentro das suas possibilidades os seus objetivos. 

Hoje com 65 anos de idade, mas na época, mãe solteira, contribuiu muito com a 
educação e criação da minha filha Fernanda Isa, que inclusive também tratava-o como pai. 

Mas como sabemos, o que esta escrito no livro dos céus, ninguém apaga, infelizmente 
meados de dezembro de 2009 veio a falecer, trazendo muito sofrimento e dor na época para 
todos os nossos entes queridos. 

Pelo exposto, solicito aos nobres pares a aprovação da presente medida. 
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