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A matéria de que trata este projeto pretende possibilitar aos integrantes da Guarda 
Civil Metropolitana o poder de atuar, mediante remuneração, nos períodos de folga, 
nos convênios firmados entre o estado e o município no que tange à segurança dos 
cidadãos, das escolas, dos próprios do município e demais atividades necessárias 
ao bom andamento da segurança.  
O ordenamento jurídico e constitucional admite esta possibilidade aos policiais 
militares e policiais civis, e sob o nosso entendimento, por que não alcançar 
também os Guardas Civis Metropolitanos, já que esta operação em muito tem 
contribuído e beneficiado a segurança de nossa cidade.  
Inexistem, portanto, quaisquer óbices de natureza legal, que impeçam o exercício 
da Operação Delegada aos Guardas Civis Metropolitanos em horário de folga, 
principalmente e até porque, são eles Guardas da própria prefeitura.  
Dentro dessa política, devemos ressaltar que o serviço prestado pelos Guardas Civis 
Metropolitanos reveste-se da mesma missão e de igual risco, portanto devem 
receber o mesmo valor efetivamente pago aos demais policiais.  
As escolas municipais estão carentes de segurança e são pontos de grande 
interesse de traficantes. A droga é oferecida aos alunos com toda facilidade, e é 
certo que, a presença ostensiva e ininterrupta da GCM, impediria a facilidade do 
assédio dos usuários e dos traficantes. Com o fito de permitir uma maior presteza 
de atendimento à população, sob todos os aspectos da segurança pública, a Guarda 
Civil Municipal unirá forças aos demais policiais imbuídos desse mesmo dever.  
Relevante destacar que o número de GCMs está bastante reduzido diante da não 
realização de concurso público ao longo dos oito últimos anos e desta forma com a 
operação delegada estendida a eles, será possível suprir esta falha.  
O objetivo principal da administração pública é o bem-estar e a segurança do 
cidadão, a preservação do patrimônio público, a proteção dos alunos nas escolas do 
município, a diminuição do tráfico de drogas nas escolas e certamente a operação 
delegada estendida a todos os integrantes da Guarda Civil Metropolitana em muito 
contribuirá para alcançar este objetivo. Portanto, o presente projeto acaba por se 
revestir de alto interesse público e de inquestionável mérito.  
Desta forma, propugnamos pela aprovação da presente matéria, solicitando aos 
nobres pares o relevante e necessário apoio.  
 


