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PARECER Nº 1320/2015 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 

880/2013. 
De autoria do nobre Vereador George Hato, o presente projeto de lei dispõe sobre a 

criação do Mausoléu da Guarda Civil Metropolitana no âmbito do Município de São Paulo. 

A proposta visa instituir mausoléu destinado aos profissionais da Guarda Civil 
Metropolitana do Município mortos em serviço, a ser erigido no Cemitério do Araçá ou no 
Cemitério da Consolação. 

Segundo o autor, a criação do referido mausoléu é uma forma de homenagear os 
citados profissionais. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da proposição. 

Considerando que tanto o Cemitério da Consolação quanto o Cemitério do Araçá tem 
grande importância no contexto histórico da cidade e que sofrem com a carência de áreas para 
construção de novos jazigos, foi consultado o Executivo, que se manifestou, através de seus 
órgãos competentes, favoravelmente ao presente projeto de lei. Informando haver tratativas 
com a Polícia Militar sobre a desocupação de antigo mausoléu, da extinta Guarda Civil do 
Estado de São Paulo, no Cemitério do Araçá, que seria cedido a Guarda Civil Municipal (fls. 
110 a 122) 

Diante do exposto, e considerando não haver óbices à aprovação desta proposição, a 
Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se favoravelmente a 
sua aprovação. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 12/08/2015. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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