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PARECER 2138/2015 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 880/2013. 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do Nobre Vereador George Hato, que "dispõe 
sobre a criação do Mausoléu da Guarda Civil Metropolitana no âmbito do Município de São 
Paulo." 

Conforme a exposição de motivos que acompanha a iniciativa,"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." 

A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-
se pela Legalidade do projeto. 

Também há parecer favorável ao projeto, emanado pela Comissão de Política Urbana, 
Metropolitana e Meio Ambiente. 

Houve solicitação de informação ao Executivo em relação à propositura em análise, e 
este se posicionou favoravelmente a ela. 

Nos termos do projeto, institui-se o Mausoléu da Guarda Civil Metropolitana no 
Cemitério do Araçá e da Consolação destinado aos profissionais da Guarda Civil Metropolitana 
da cidade de São Paulo quando mortos em serviço ou em decorrência dele. 

Ante o exposto, a Comissão de Administração Pública é FAVORÁVEL ao projeto. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 25 de novembro de 2015. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 27/11/2015, p. 119 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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