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Exmo. Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA. 

 

REGINALDO ALMEIDA, vereador com assento nesta Casa de Leis, no uso de 

suas prerrogativas regimentais e atribuições legais, vem, mui 

respeitosamente, apresentar à consideração do colendo plenário, a seguinte 

proposta de MOÇÃO DE APLAUSO a GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA, 

por sua importante atuação nos hiatos deixados por motivos de paralisação 

dos serviços de policiamento ostensivo da Polícia Militar do Espírito Santo. 

Requer ainda que do presente se dê conhecimento ao Excelentíssimo Senhor 

MAX FREITAS MAURO FILHO Prefeito Municipal de Vila Velha. 

SALA DAS SESSÕES, em Vila Velha - ES, 13 de fevereiro de 2017. 

 

 

 
REGINALDO ALMEIDA 

Vereador - Líder do PSC 
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JUSTIFICATIVA 

A Guarda Municipal de Vila Velha está tendo importante papel na garantia 

da ordem pública e cumprimento dos direitos e deveres dos cidadãos. Nossa 

Guarda foi criada com intuito de proteger bens e serviços municipais, além 

de contribuir para a melhoria das condições de vida na cidade, a guarda 

municipal faz parte não só do sistema de segurança, como o de ordem, 

garantindo o respeito dos cidadãos para com os demais e para com a própria 

cidade na qual habitam. 

Durante a paralisação dos serviços de policiamento ostensivos da Polícia 

Militar do Espírito Santo, nossos Guardas tiveram e estão tendo um 

importante papel, sendo destaque em diversos meios de comunicação no 

Brasil e no Mundo, bem como também estão tendo o reconhecimento da 

população Canela Verde e Capixaba. 

A Guarda Municipal de Vila Velha mostrou a toda população que segurança 

pública não é só questão de policia. Sendo hoje uma responsabilidade de 

todos, derrubando um tabu de forma profissional e objetiva, afim de garantir 

ordem pública.  

De fato, o apoio da Guarda nesta ocasião esta sendo de muita importância, o 

papel da GMVV em conjunto com as demais forças de segurança, tem sido 

essencial na prevenção de crimes, de furtos, arrombamentos, saques no 

comercio e outros. 
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A Guarda Municipal hoje é, sem dúvida, um patrimônio de nosso município, 

pois através de sua competência e de forma ilibada mostrou seu valor a toda 

população, como tal, devemos respeita-los e honrar sempre esses homens e 

mulheres que muito tem contribuído para nosso município. 

A trajetória da Guarda Municipal tem sido um exemplo de respeito aos 

interesses da coletividade, conduzindo sempre suas atuações pela incansável 

busca do servir ao próximo.  

Tal conjunto de predicados confere a Guarda Municipal de Vila Velha, a 

estima e reconhecimento do povo Canela Verde, que tem o privilégio de 

contar com uma instituição que tem Homens e Mulheres de ilibado valor na 

vida pública. 

Em virtude das razões expostas acima é que apresentamos esta Moção de 

Aplauso, com base nos relevantes serviços prestados pela GMVV ao nosso 

Município, fazemos justiça ao concedermos está honraria a Guarda 

Municipal de Vila Velha. 

Por esta razão, solicitamos o apoio dos nobres pares para a aprovação desta 

importante Moção de Aplauso. 

SALA DAS SESSÕES, em Vila Velha - ES, 13 de fevereiro de 2017. 

 

 
REGINALDO ALMEIDA 

Vereador - Líder do PSC 


