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PARECER 2288/2015 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 190/2014. 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do Nobre Vereador Abou Anni, que "dispõe 
sobre a obrigatoriedade do uso de pistola calibre 380 ao efetivo da Guarda Civil Metropolitana 
do Município de São Paulo, e dá outras providências." 

Conforme a exposição de motivos que acompanha a iniciativa, "atualmente a 
Corporação conta com aproximadamente 6.000 integrantes e 4.000 revolveres calibre 38, com 
quase 10 anos de uso, que necessitam a reposição imediata e complemento para que o 
número de armas de fogo seja compatível com numero de efetivo." 

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

Nos termos do projeto, passa a ser obrigatório o uso de pistola calibre 380 pelo efetivo 
da Guarda Civil Metropolitana do Município de São Paulo. Esta obrigatoriedade estende-se 
àqueles integrantes da corporação que exerçam atividades operacionais e atendam as 
exigências da Lei Federal sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e 
munição. 

Ante o exposto e em que pesem nobres os objetivos do autor do projeto, entende a 
Comissão de Administração Pública que tal definição não deve se dar por meio de uma Lei, 
pois este tipo normativo dificultaria demasiadamente qualquer outra alteração futura que se 
mostrar necessária para esse tipo de equipamento; diante disso manifesta-se contrariamente 
ao projeto. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 28 de outubro de 2015. 

Andrea Matarazzo - (PSDB) - Presidente 

Valdecir Cabrabom - (PTB) - Relator 

Mario Covas Neto - (PSDB) 

Laercio Benko - (PHS) 

VOTO VENCIDO DO RELATOR PASTOR EDEMILSON CHAVES, DA COMISSÃO 
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 190/2014. 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do Nobre Vereador Abou Anni, que "dispõe 
sobre a obrigatoriedade do uso de pistola calibre 380 ao efetivo da Guarda Civil Metropolitana 
do Município de São Paulo, e dá outras providências." 

Conforme a exposição de motivos que acompanha a iniciativa, "atualmente a 
Corporação conta com aproximadamente 6.000 integrantes e 4.000 revolveres calibre 38, com 
quase 10 anos de uso, que necessitam a reposição imediata e complemento para que o 
número de armas de fogo seja compatível com numero de efetivo." 

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

Nos termos do projeto, passa a ser obrigatório o uso de pistola calibre 380 pelo efetivo 
da Guarda Civil Metropolitana do Município de São Paulo. Esta obrigatoriedade estende-se 
àqueles integrantes da corporação que exerçam atividades operacionais e atendam as 
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exigências da Lei Federal sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e 
munição. 

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

Sala da Comissão de Administração Pública, 28 de outubro de 2015. 

Andrea Matarazzo - (PSDB) - Presidente - Contrário 

Pastor Edemilson Chaves - (PP) - Relator 

Mario Covas Neto - (PSDB) - Contrário 

Laercio Benko - (PHS) - Contrário 

Valdecir Cabrabom - (PTB) - Contrário 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 10/12/2015, p. 111 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

