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INDICAÇÃO N.º      / 2019 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

Os Deputados abaixo assinados, Presidente e membros da Comissão de Segurança e 

Combate ao Crime Organizado - COMSEG, no uso de suas prerrogativas regimentais, 

com fundamento nos artigos 141, inciso VIII e artigo 174 do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, e considerando a deliberação 

unânime do Colegiado, na 15ª Reunião Ordinária, realizada no dia 30 de setembro do 

corrente, solicitam a Vossa Excelência seja encaminhado ao Excelentíssima Senhora 

Prefeita do Município de Guaçuí, Senhora Vera Lúcia Costa, INDICAÇÃO nos 

seguintes termos: 

 

“Criação de Guarda Municipal em 

Guaçuí.”  

 

JUSTIFICATIVA 

 

Esta Comissão vem realizando diversas Audiências Públicas, mediante as quais tem 

dado “voz” a instituições como SEJUS, PM, BPM, PC, IASES, bem assim a diversos 

municípios. As manifestações havidas nessas Audiências, tanto pelas diversas 

autoridades representativas da Polícia Civil, Polícia Militar, quanto por parte da 

sociedade civil organizada, propiciaram à COMSEG tomar conhecimento fático de 

realidades locais e propor medidas relacionadas à Segurança Pública do nosso Estado. 

  

Alguns fatos apresentados em Audiência Pública foram convergentes em apontar 

necessidades estruturais para a Segurança Pública, dentre elas a “Criação de Guarda 

Municipal em Guaçuí”. 

 

Inúmeros municípios capixabas adotaram a criação de suas guardas municipais, com 

base na Lei Federal nº 13.022/2014 – Estatuto das Guardas Municipais – que tem seu 

campo de atuação disciplinado pelo art. 3º conforme segue: 

Art. 3º São princípios mínimos de atuação das guardas 

municipais: 

I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do 

exercício da cidadania e das liberdades públicas; 

II - preservação da vida, redução do sofrimento e 

diminuição das perdas; 
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III - patrulhamento preventivo; 

IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e 

V - uso progressivo da força. 

Por sua vez, o art. 5º do mesmo Diploma Legal, apresenta o rol de competências da 

Guarda Municipal nos seguintes termos: 

Art. 5º São competências específicas das guardas 

municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e 

estaduais: 

I - zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do 

Município; 

II - prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como 

coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que 

atentem contra os bens, serviços e instalações municipais; 

III - atuar, preventiva e permanentemente, no território do 

Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os 

bens, serviços e instalações municipais; 

IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de 

segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a 

paz social; 

V - colaborar com a pacificação de conflitos que seus 

integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos 

fundamentais das pessoas; 

VI - exercer as competências de trânsito que lhes forem 

conferidas, nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei 

nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito 

Brasileiro), ou de forma concorrente, mediante convênio 

celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal; 

VII - proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, 

arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando 

medidas educativas e preventivas; 

VIII - cooperar com os demais órgãos de defesa civil em 

suas atividades; 

IX - interagir com a sociedade civil para discussão de 

soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das 

condições de segurança das comunidades; 
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A experiência dos municípios que adotaram Guarda Municipal dá conta de que se trata 

de iniciativa sobremodo importante, eis que sua atuação se faz  a título de colaboração 

de forma integrada com os demais órgãos de segurança pública em ações que muito 

contribuem para a oferta de intervenções concretas em favor da segurança e da paz 

social da municipalidade. 

 

Em razão do exposto é que a Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, 

por seus membros abaixo assinados, conclama a Excelentíssima Senhora Prefeita do 

Município de Guaçuí, Senhora Vera Lúcia Costa, no contexto da competência 

privativa de Chefe do Poder Executivo Municipal, a promover estudos de viabilidade 

com vistas ao atendimento da proposta na presente INDICAÇÃO, a título de 

reconhecimento pelo que ela representa como fator de diminuição da escalada da 

violência no citado Município. 

 

Sala das Sessões, 02 de outubro de 2019. 

 

 

MEMBROS EFETIVOS: 

DELEGADO DANILO BAHIENSE 

DEPUTADO ESTADUAL 

 

DELEGADO LORENZO PAZOLINI 

DEPUTADO ESTADUAL  

 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

DEPUTADO ESTADUAL 

 

EUCLÉRIO SAMPAIO 

DEPUTADO ESTADUAL 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

DEPUTADO ESTADUAL 

 

LUCIANO MACHADO 

DEPUTADO ESTADUAL 
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