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JUSTIFICATIVA - PL 0550/2018 
Marcos Roberto de Oliveira, filho do Sr. Waldemar Augusto de Oliveira e Sra. Edith 

Marques de Oliveira, nasceu em 10 de dezembro de 1967 na cidade de São Paulo. Casado 
com a Sra. Miriam Santos de Oliveira e pai de Karen Gabriela de Oliveira ingressou nas fileiras 
Guarda Civil Metropolitana em 18 de setembro de 2001, contando neste ano com 16 anos de 
carreira e atingindo a graduação "Classe Especial". 

Prestando serviço na Inspetoria Regional de Guaianases, desenvolvia missões como 
encarregado de viatura no policiamento de proteção escolar e proteção ao patrimônio publico. 
Constam em seu assentamento individual elogios relacionados a ocorrências desenvolvidas 
nas ações diárias. 

Sempre respeitoso, dedicado e responsável era motivo de orgulho por parte dos 
colegas de serviço vista que desenvolvia missões da lide diária com prazer e sempre disposto 
a colaborar com os demais GCM's da equipe proporcionando, inclusive, momentos de alegria 
no efetivo destarte seu jeito alegre de ser. 

O C.E. Marcos Roberto estava de serviço na unidade escolar EMEI Elisa Mara Torres, 
ao efetuar uma abordagem de rotina em indivíduos em conduta suspeita, recebeu disparos de 
arma de fogo, sendo atingido na região da cabeça, sendo encaminhado ao Hospital Santa 
Marcelina, vindo a óbito no exercício do seu dever. 

Marcos Roberto foi um excelente profissional, filho, esposo e pai, sempre foi assíduo e 
cumpridor de suas funções. Disposto a ajudar o próximo e colaborando com sua equipe em 
tudo, tranquilo e pacificador, não deixava transparecer seus problemas particulares em serviço. 
Sempre nos lembraremos de um homem responsável e amigo, que se foi e agora esta no 
exército de anjos protegendo seus amigos e companheiros de serviços que ficaram para dar 
continuidade. 

Diante do exposto, contando com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta 
propositura. 
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