
 
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

 
 
 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha 

Vereador IVAN CARLINI 

 

 

 

 

 

 

 

OSVALDO MATURANO, OSVALDO MATURANO, Vereador com assento nesta 

Casa de Leis, no usode suas prerrogativas regimentais, vem respeitosamente 

perante Vossa Excelência para requerer, consoante disposto dos artigos 200 e 

201do Regimento Interno, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal MAX FREITAS MAURO FILHO, expediente na forma de 

INDICAÇÃO sugerindo que a Municipalidade promova, por seus meios e 

recursos e/ou a formalização de convênios com os governos federal e/ou 

estadual, em especial com a Polícia Militar do Espírito Santo, a regionalização 

da atuação da Patrulha “Maria da Penha” da Guarda Municipal, instituída no 

dia 08 de março último, voltada para o atendimento prioritário de mulheres                                

em situações de risco iminente ou de efetiva violência física, psicológica               

e/ou sexual, de modo que cada Região Administrativa da Cidade e a Zona Rural 

deste Município possam vir a contar com a disposição e os serviços de uma 

guarnição padrão, considerando, para tanto: 

 

[1] a demanda crescente de segmento tão vulnerável da população por meios céleres, 

eficientes e discretos, para receber das forças de segurança pública a mobilização possível 

necessária para a sua proteção imediata; o impedimento da fuga e a detenção de seus 

agressores, e a coleta de provas; do mesmo modo, em favor de seus membros familiares 

e/ou de terceiros; 
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[2] que a Prefeitura Municipal em seu sítio na internet1, sem ressaltar da reconhecida 

existência de inúmeras ocorrências que não são notificadas, dá como indicador da 

gravidade da questão social em que se transformou a violência contra as mulheres, que: 

 

“Atualmente, aproximadamente 280 mulheres vítimas de violência, com ou sem medidas 

protetivas, são atendidas semanalmente pelo Centro de Referência em Atendimento à 

Mulher em Situação de Violência Doméstica de Vila Velha (Cranvive) da Secretaria 

Municipal de Assistência Social”; 

 

[3] ser evidente, ainda que tomados como demandas para atuação futura da 

Patrulha “Maria da Penha” apenas os atendimentos sob as referências acima, 

ou seja,na hipótese de uma média diária de 40 (quarenta) ocorrências de 

violência contra a mulher, quea disponibilidade de apenas uma guarnição 

composta por duas agentes femininas e um agente masculino, com o apoio de 

uma viatura, é insuficiente para dar cobertura adequada às necessidades                     

da população feminina deste Município; 

 

[4] a adoção da regionalização da atuação da Patrulha “Maria da Penha” é uma medida               

que fará com que Vila Velha siga a estratégia adotada por município com gestão pública 

exemplar: Curitiba, Paraná; enquanto o apoio da Polícia Militar do Espírito Santo resultará, 

por certo, em mais eficiência e efetividade na execução das ações do novo serviço. 

 

Vila Velha, ES, 11de março de 2019. 

 

 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador 

                                                           
1
 Prefeitura Municipal de Vila Velha. Notícias. in: <http://www.vilavelha.es.gov.br/noticias/2019/03/prote     

cao-as-mulheres-prefeitura-vai-instituir-a-patrulha-maria-da-penha-25581> acesso em 09.março.2019. 


