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A Guarda Civil Metropolitana, foi criada em 15 de setembro de 1986 e tem como 
missão a proteção de bens, serviços e instalações municipais, conforme previsto no 
Art. 144 da Constituição Federal.  
A GCM se faz presente em todas as regiões da cidade e tem como principais 
atividades, os seguintes programas: Proteção Escolar, Recuperação e Controle de 
Espaços de uso Público, Proteção Ambiental, Proteção aos Agentes Públicos e 
Patrimônio Público, Proteção às pessoas em situação de risco, além de operações e 
programas através do Gabinete de Gestão Integrada - Gabinete de Segurança em 
conjunto a outros órgãos e entidades dos Poderes Executivo Municipal, Estadual e 
da União, que atuam e contribuem na área da Segurança Pública e Urbana.  
Considerando o importante papel da Guarda Civil Metropolitana no policiamento 
comunitário, o qual aproxima o cidadão da Administração Pública, fazendo esta 
Corporação importante elo de ligação entre Município e munícipe cabe a nós, 
legisladores desta cidade, proporcionar-lhes esta homenagem, através da criação 
do Mausoléu da Guarda Civil Metropolitana como forma de reconhecimento de 
dedicação e eficaz prestação do serviço em prol da Administração Publica, 
concedendo-lhes este suntuoso local de descanso como forma de valorizar o 
trabalho destes profissionais que perderam suas vidas no cumprimento do dever.  
Vale lembrar que os profissionais da Guarda Civil Metropolitana, no fiel 
cumprimento de suas atribuições, encontram-se expostos aos riscos inerentes do 
cotidiano de suas funções, haja vista que ao executarem o policiamento nas 
periferias, nas escolas, nos parques, expõem-se diretamente aos perigos comuns 
de uma grande metrópole como nossa cidade de São Paulo. Diante disso, 
infelizmente vários integrantes desta nobre instituição perderam suas vidas no 
exercício de suas atividades na tentativa de minimizar a violência urbana e 
criminalidade que assolam nossa cidade.  
Considerando que os profissionais da Guarda Civil Metropolitana, são servidores 
públicos com atribuições e competências diferenciadas dos demais corpos de 
servidores públicos devido a conotação policial de suas atividades primando pela 
preservação do patrimônio público de nossa cidade bem como pela integridade 
física e moral de nossos cidadãos, estes profissionais acabam tornando-se alvos 
explícitos dos perigos de uma metrópole, expondo seu bem mais precioso em prol 
do serviço público, nada mais justo do que nós, legisladores desta metrópole, 
utilizarmos nosso potencial para prestarmos esta honrosa homenagem a estes 
profissionais que no cumprimento do dever perderam suas vidas, sendo-lhes 
destinado um local digno e solene para o descanso.  
Esta homenagem também servirá de conforto aos familiares destes profissionais 
que sentirão o valor de seu ato e o reconhecimento de seu trabalho pelo Poder 
Público. Na qualidade de parlamentar e de cidadão, acredito que todo trabalhador 
deve ter seu reconhecimento e valorização mas, aquele profissional que perde sua 
vida no cumprimento do dever, todo e qualquer homenagem que prestarmos, ainda 
continuaremos em débito pela magnitude de seu trabalho.  
Aos profissionais da Guarda Civil Metropolitana da Cidade de São Paulo, mortos no 
cumprimento do dever devemos todas as homenagens e solenidades, sendo este 
nosso primeiro e importante passo para o reconhecimento e valorização destes 
profissionais.  
 


