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Ata da Sessão de Audiência Púbica sobre Segurança Pública, 

realizada em 17 de maio de 2017.  

  

Aos dezessete (17) dias do mês de maio de dois mil e dezessete (2017), às 

dez horas (10hs.) no Centro Social de Nazaré, foi realizada a audiência 

pública, promovida pela Câmara de Vereadores e Secretaria Municipal de 

Educação, juntamente com o Exmo. Prefeito Municipal- Sr. Iraildo Farias 

Barreto, Presidente da Câmara Municipal Sr. Raimundo Reginaldo Santana, 

Tenente Coronel Comandante da 33º Batalhão do Comando da Polícia 

Militar - Sr. Alexandre Jorge Moraes, Delegado de Polícia Civil Sr. 

Vandercleber Veloso, Deputado Estadual Soldado- Tércio, Sargento- 

Silvano, Juiz de Direito Sr. Francisco Gil e representantes da sociedade 

descrita na lista de presença em anexo, sob a coordenação da Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação de Leis, presidida pela Sra. Verª 

Glaucia Ferreira de Araújo Sério, tendo como relator o Sr. Ver. Messias 

Gama Amorim e Membro Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes, para tratar 

sobre Segurança Pública no Município de Augusto Corrêa. Após, declarar 

oficial a abertura do evento, a cerimonial fez a leitura do regimento da 

Audiência Pública (em anexo), composição da Mesa e canto do hino 

nacional e hino do município. A mesa foi composta pelas seguintes 

autoridades: Exmo. Prefeito Municipal- Sr. Iraildo Farias Barreto, Presidente 

da Câmara Municipal Sr. Raimundo Reginaldo Santana, Tenente Coronel- 

Sr. Alexandre Jorge de Moraes, Delegado de Polícia Civil Sr. Vandercleber 

Veloso, Deputado Estadual Soldado- Tércio, Sargento- Silvano, Verª. 

Glaucia Ferreira de Araújo Sério e Juiz de Direito Sr. Francisco Gil. Os 

trabalhos foram iniciados, com a Verª.  Glaucia Ferreira de Araújo Sério 

requerente da supracitada Audiência, explanou os motivos da realização da 

audiência, evidenciando o caos em que o Município de Augusto Corrêa 

passa atualmente em decorrência da falta de segurança pública. Evidenciou 

também os principais motivos do evento: ouvir a sociedade, reunir a 

sociedade civil e as autoridades para tratar da segurança pública em 

Augusto Corrêa, incentivar a população a trazer as demandas ás 

instituições, sobretudo, criar uma agenda positiva da segurança pública. Em 

seguida, franqueou a palavra ao Delegado de Polícia Civil Sr. Vandercleber 

Silva Veloso, agradeceu o convite, enfatizou o quanto é importante 

segurança pública para qualquer municipalidade, destacou o empenho das 

instituições de segurança pública no combate à criminalidade. Sublimou a 

deficiência de efetivo civis em todo o Estado do Pará, deste modo, contribui 

com os índices de violência, pois a população fica vulneráveis a qualquer e 
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todo tipo de violência. Proferiu que como Delegado titular deste Município 

não atua somente no mesmo, mas também em outro município. Na 

oportunidade, sugeriu como alternativas as autoridades, a contratação de 

mais efetivos, tais como: Delegado, escrivão e investigadores. Seguindo, 

usou a palavra o Tenente Coronel Sr. Alexandre Jorge de Moraes, 

cumprimentou os presentes e por seguinte, agradeceu pelo convite. Falou 

que sua presença no evento é essencialmente ouvir as demandas e 

responder a eventuais questionamentos efetuados pela população. Todavia 

angariar mecanismos para amenizar a realidade cotidiana enfrentada pela 

população, ressaltando que falta de segurança pública é um problema 

mundial. Falou que a instituição militar não estar indiferente com relação a 

esta problemática, sobretudo, além de que o aparato policial é insuficiente, 

mas todos têm que fazer a sua parte, inclusive os pais devem fazer o seu 

papel, educando seus filhos e não deixar na responsabilidade da polícia 

local. O mesmo, proferiu aguardar os questionamentos e responde- los a 

tempo para que ao término da audiência se alcance resultados satisfatório. 

Com a palavra o Exmo. Prefeito Municipal Sr. Iraildo Farias Barreto, que 

saudando os presentes, agradeceu a Deus por este conceder a realização 

desta audiência pública. Enfatizou que como Gestor Municipal sua 

preocupação é grandiosa, ressaltou sua visita na Secretaria de Segurança 

Pública na capital do Estado, onde foi em busca de meios para solucionar 

esta problemática. Respondendo ao seguinte questionamento: quando será 

criado a décima quinta (15º) Companhia Independente da polícia em 

Augusto Corrêa? Infelizmente, na ocasião não obteve respostas por parte 

do Governo. Retrucou a falta de compromisso do Estado do Pará com o 

município de Augusto Corrêa. Disse que, a Guarda Municipal foi criada para 

instituir em mais segurança à população, mas que, é importante a união 

entre as famílias e Igrejas nesta questão. Aberta a palavra aos participantes 

da Audiência Pública, o Sr. Neylo Reis Amorim, explanou alguns exemplos 

do aumento da criminalidade como o assassinato de um morador da 

Comunidade de Nova Olinda e de um meliante, perguntou ao Deputado 

Técio, se o mesmo assume o compromisso de estar junto ao Governador 

do Estado cobrando e tentando mudar esta realidade dentro dos comandos 

policiais do Estado do Pará? No momento oportuno, a cerimonial realizou a 

primeira pergunta da audiência: Porque a noite o portão da delegacia 

permanece fechado com cadeado? é uma norma do estado ou acontece 

somente nesta cidade? seguindo o Prof. Adelson Mescouto, com a palavra 

parabenizou a iniciativa, reportou- se acerca das diversas formas de 

violência em salas de aulas, seguindo, realizou a seguinte pergunta: Porque 

acabou o Programa PROERD que tinha parceria com os municípios do 

Estado do Pará? Uma vez que este era voltado a família. Dada a palavra as 
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autoridades da Mesa, para manifestações sobre os questionamentos já 

realizados, o Deputado Estadual Soldado Técio, cumprimentou a todos os 

presentes, em especial a Verª. Glaucia Sério. Ouviu atentamente a 

explanação do Sr. Neylo Reis, falou que os Deputados, desde o início de 

seus mandatos tem levantado a bandeira da segurança pública. Enfatizou 

ainda que as políticas necessitam sair das dimensões do prédio da 

Prefeitura, da sociedade e dos órgãos e agir pela segurança pública. 

Ressaltou que, o efetivo de policial é deficitário, no entanto, a maioria dos 

casos de furtos e assassinatos é praticado por pessoas vindas de outras 

cidades. Conclui, falando que assim que os novos concursados começarem 

a exercer função esta é o momento do Gestor Municipal ir em busca do 

Governador do Estado. Com a palavra o Delegado de Polícia Civil Sr. 

Vandercleber Veloso, agradeceu pelo convite, reiterando a pergunta do Sr. 

Neylo Reis, discorreu que em decorrência de ser deficitário o efetivo de 

policiais neste município, é correto que o policial de plantão feche o portão 

da delegacia para que assim realize o seu descanso. Na ocasião, sugeriu o 

Governo Municipal como alternativa um vigia noturno, bem como, 

disponibilizar o número telefônico do policial em plantão. Com a palavra o 

Tenente Coronel- Sr. Alexandre Jorge de Moraes, explanou comentários 

aos assassinatos ocorridos na Comunidade de Nova Olinda, falando que 

devido a distância a percorrer muito dificulta o atendimento prestado pelo 

policiamento, mas que imediatamente buscaram a apreensão dos demais 

meliantes. Com relação ao Programa PROERD, disse que não acabou, este 

é um excelente programa, tem três polícias de seu comando instalados no 

referido programa, acrescenta que as greves dificultaram muito o 

andamento do mesmo. No momento oportuno, a cerimonial procedeu a 

leitura de um desabafo dos Bairros Liberdade/ Pratiaçú nesta cidade, do 

qual solicitaram providencias para amenizar a falta de segura pública nos 

mesmos, que a cada dia se alastra. Relataram que quem manda nos 

citados bairros são os “bandidos”, não podendo os moradores denuncia- los 

por conta das ameaças de morte, sendo obrigados a conviver com tiros, 

assaltos e consumo de drogas ao chegar a noite. Criticaram ainda, a ação 

da polícia que passa por estes bairros somente para pegar dinheiro dos 

traficantes. Estão os mesmos precisando urgente de mais segurança, 

porém verdadeira, pois a atual não lhes traz confiança. Aberta a palavra aos 

participantes da audiência o Sr. Luís Carlos Alves, discorreu acerca do 

meliante de codinome “Serrão”, o qual assassinou a Sra. Rosa Graciete, 

que até o presente momento está sem solução, relatou que o mesmo que 

tem que conviver com as constantes ameaças a sua família, questionou ás 

autoridades e quais as atitudes tomadas para capturar este bandido que 
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aterroriza este município. Aberta as perguntas para os participantes da 

audiência pública: porque em Augusto Corrêa os traficantes que tem 

dinheiro não são levados para o presidio? Com a palavra o Tenente 

Coronel- Sr. Alexandre Jorge, ressaltou o desrespeito com sua instituição, 

falou que tem 26 anos de polícia e jamais foi conivente ou se submeteu a 

receber dinheiro de traficantes, tal como, a sua equipe. Explanou os graves 

problemas que os policiais Civis e Militares passam, pois enfrentam a 

violência de peito aberto, arriscando suas vidas para o bem da população. 

Mas que, sabendo onde esteja o traficante com certeza irá prende- lo, bem 

ao policial se há algum recebendo dinheiro de trafego, tomará com certeza 

as providencias cabíveis. Com a palavra o Delegado de Polícia Civil Sr. 

Vandercleber Veloso, ressaltou que o assassinato da Sra. Rosa Graciete foi 

solucionado, que inclusive realizou a investigação até mesmo no Município 

de Benevides, capturou um suspeito e tendo o outro foragido de codinome 

“Serrão”. Na oportunidade, a cerimonial efetuou a leitura de sugestões vinda 

de uma pessoa anônima para o Governo Municipal: Visar as comunidades 

carentes com saneamento básico, esporte em várias modalidades, é 

preciso educar antes de punir, pois é preciso investir mais em educação e 

nos jovens, atuar com o PROERD nas escolas, pois o consumo de drogas é 

frequente nas mesmas, mais audiências públicas, dessa vez nas escolas 

para que os jovens com a participação da família possam se aproximar da 

polícia e não ter medo, investir na segurança é investir no cidadão. O 

Governo atual fez bem, quando contratou Agentes Municipais, é importante 

que agem principalmente na Praça da Concha, onde os bandidos se 

aproveitam das pessoas acessando as redes sociais para rouba- los. 

Realizada mais uma pergunta vinda dos participantes: O que estar sendo 

feito aos donos de bares, sons automotivos que importunam as famílias 

deste município? Com a palavra o Tenente Coronel- Sr. Alexandre Jorge, 

comentou que com relação as drogas, solicitou a colaboração da população 

para denunciar e com isso prender os traficantes e usuários, passou o 

telefone do Tenente Lauro para que qualquer pessoa ligue para tratar dos 

assuntos acima citados: 99965-2536. Aberta a audiência a mais uma 

pergunta: Augusto Corrêa é uma cidade pequena, porém com grande 

número de “boca de fumo”, onde a segurança pública não tem 

conhecimento e não fazem nada, cada um tem o seu interesse próprio e 

cada vez mais as crianças e adolescentes estão entrando no mundo das 

drogas, quais serão as ações para amenizar esta problemática? Bem como, 

a proibição dos carros automotivos que atuam na Orla do Município, e com 

isso se inicia os chamados “aviãozinho”, como estão agindo o Conselho 

Tutelar e a Polícia? Usando a palavra o Tenente Coronel- Sr. Alexandre 

Jorge, ressaltando que se houver a perturbação do sossego alheio por parte 
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de som automotivo é determinação do Comandante com apoio do Poder 

Judiciário, Ministério Público e Polícia Civil coibir, orientando diminuir o som, 

não obedecendo será conduzido à delegacia. Aberta a palavra aos 

participantes da presente audiência, o Sr. Erick Ferreira, saudou os 

presentes, reportou- se sobre perturbação do sossego alheio, por parte de 

carros som automotivos, grande problema evidenciado na presente 

audiência, bem como, externou comentários do aumento da criminalidade 

que ocorrem neste município, por parte de pessoas inimputáveis que não 

podem ser criminalizadas, ou seja, menores de idade. Dada a palavra ao 

Exmo. Prefeito Municipal- Iraildo Barreto, falou com relação aos sons 

automotivos, pois conhece a realidade do que ocorre na Orla do Município, 

é essencialmente um ato de falta de educação, que inclusive é praticado 

por pessoas oriundas de outros municípios. Mas que, passou a orientar os 

fiscais locais e Secretaria de Meio Ambiente a não permitir este ato. Usando 

a palavra o Sargento- Silvano, agradeceu o convite e por seguinte 

cumprimentou a todos os presentes, manifestou apoio ao município de 

Augusto Corrêa, disse que ouvindo atentamente as reivindicações é normal 

para qualquer cidadão suplicar por mais segurança. Mas, enquanto não 

houver o aumento de efetivo, não poderá funcionar com satisfação. Não se 

pode generaliza- la, pois o trabalho da polícia é árduo para defender o povo. 

Aduz que os órgãos de segurança pública e a sociedades precisa dar as 

mãos, pois o problema é responsabilidade de todos. Seguindo, a cerimonial 

realizou duas perguntas vinda dos participantes: A quem cabe a 

competência de tomar depoimento nas delegacias de polícia, pois até os 

chamados “bate paus da polícia” fazem esse trabalho, isso é legal? O sigilo 

é respeitado? Com a palavra o Delegado de Polícia Civil Sr. Vandercleber 

Veloso, respondendo a referida pergunta, frisa que somente o escrivão 

pode tomar o depoimento do cidadão na presença do delegado. Mas que, 

pela falta de profissionais são obrigados a se servir de outras pessoas 

cedida pela prefeitura. Franqueada a palavra aos Vereadores, fez uso da 

mesma o Ver. Carlos Melo Lima Júnior, congratulou- se com todos, relatou 

que saúde e segurança pública são questões bastante cobradas ao 

governo. Parabenizou o comando da polícia militar a frente o Tenente 

Coronel- Sr. Alexandre Jorge. Citou o constante consumo de drogas, furtos 

e assassinatos, como fatores que contribuem muito para a destruição das 

famílias. Falou ainda que, o medo é aliado da perseguição, pois é desta 

forma que a população deste município vive. Destacou o assassinato de um 

jovem por parte da população, onde foi brutalmente espancado em 

decorrência do roubo de um ventilador, ficando o mesmo a se perguntar, se 

uma vida vale menos que um ventilador? Cobrou das autoridades 
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policiamento e resultados aos problemas relatados. Aberta a palavra ao 

Delegado Sr. Vandercleber Veloso, falou que muito o alegra quando as 

policias Civis e Militar, apresenta um traficante na delegacia, porém fica 

triste quando em tão pouco tempo este é liberado. Facultada a palavra ao 

Ver. Raimundo Reginaldo- Presidente da Câmara de Vereadores, saudou a 

todas as autoridades e demais presentes, relatou que em certa ocasião, 

juntamente com o Ex. Ver. Gilberto Lima foi ameaçado. Informou que na 

Comunidade de Nova Olinda, a Guarnição Policial realiza visita as pessoas 

supostamente ligadas ao tráfego. Narrou ainda o assalto ocorrido na 

Comunidade de São Raimundo, neste Município, que inclusive os meliantes 

oriundos da capital do estado, deixaram para trás duas motocicletas e um 

comparsa, o qual ainda com vida entregou os demais integrantes da 

quadrilha. Questionou que em pouco tempo as mencionadas motocicletas 

retornaram para a Vila de Nova Olinda, visando que desta forma não foi 

realizado os devidos procedimentos por parte da polícia. Na oportunidade, a 

cerimonial realizou a pergunta de uma pessoa anônima, onde a mesma 

gostaria de saber do Delegado Vandercleber Veloso, por que as nove horas 

da noite a polícia já estar toda recolhida dentro da delegacia. Por sua vez, 

negando- se a registrar o BO (Boletim de Ocorrência) para o cidadão? Visto 

que esses serviços não podem ser negados a ninguém. Para responder o 

questionamento o Delegado Vandercleber Veloso, falando que de fato os 

referidos serviços não podem ser negados e toda ocorrência precisa ser 

registrada, porém Buscará averiguar este sucedido. Aberta o espaço para 

os participantes da audiência, a Sra. Barbara Raissa membro do Projeto 

Endireita Augusto Corrêa, relatou que reside nas proximidades da Orla 

Municipal e testemunha rotineiramente a falta de segurança pública, 

principalmente nos finais de semana com frequente presença de menores 

de idade ingerindo bebidas alcoólicas, bem como, a perturbação do 

sossego alheio por parte de sons automotivos. Criticou a incompetência da 

atuação da polícia local a falta de estrutura pessoal e também que nunca 

atendem as ligações realizadas pela população. Solicitou providencias para 

estes problemas evidenciados aqui, que sejam resolvidos ou pelo menos 

minimizados. Para responder ao citado questionamento o Tenente Coronel- 

Sr. Alexandre Jorge, manifestou ser desnecessário a ofensa realizada pela 

Sra. a cima mencionada. Porém, concorda pois todos têm direito ao 

repouso. Mas que, sobre o problema em destaque já passou as 

coordenadas aos seus policias. Dada a palavra ao Sr. Nélis Araújo, que 

saudando os presentes, aduz que as autoridades presentes nesta 

audiência, não prestaram o devido esclarecimentos e tão pouco soluções 

para esta calamidade pública que é a segurança pública. Ostenta que 

grande parte da população vive com medo a mercê da violência e coagidos 
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a realizar denúncias, pois o próprio policiamento age de forma errada, 

questiona as autoridades quais serão as ações tomadas para amenizar a 

segurança pública no município. Respondeu o questionamento o Tenente 

Coronel- Sr. Alexandre Jorge, expõe que o mesmo não mostra nada de 

concreto em suas palavras, é importante certificar- se da veracidade dos 

acontecimentos para os devidos procedimentos. Com a palavra o Promotor 

de Justiça Sr. Francisco Gil, agradeceu a todos os participantes e 

autoridades da mesa. Parabenizou a iniciativa da audiência pública, 

declarou que saúde, educação e segurança pública, são questões 

primordiais na vida do ser humano. São necessárias políticas públicas de 

segurança pública por meios de ações do Estado e da sociedade na busca 

de uma finalidade em comum. Relata também, a carência de um defensor 

público neste município para atender a população. Esclarece que para a 

poluição sonora, por parte de festas profanas, os policiais e o município 

através da Secretaria de Meio Ambiente deve aplicar as penalidades 

administrativas, inclusive o fechamento do estabelecimento que não 

obedecer as demandas. Aduz a participação da família a buscar mais meios 

de educação para as crianças de hoje não se tornem os presidiários do 

futuro. Fez uso da palavra o Deputado Estadual Soldado Técio, proferindo 

ter participado de algumas audiências sobre segurança pública, sendo que 

esta é a primeira com a presença do Poder Judiciário. Declarou que a 

bancada dos Deputados são autores de projetos onde realocavam recursos 

para que chegasse a defensoria pública. Recalcitrou que, buscará reunir- se 

com o defensor geral para ver se precisará de uma motivação, que passe 

pelo Parlamento. Desta forma, Augusto Corrêa possa ser bem atendido. 

Ressaltou que não se pode ofender pessoas para requerer direitos, findou 

agradecendo os presentes principalmente aos colaboradores direto do 

evento. Oportunamente a cerimonial, efetuou um comentário direcionadas 

aos Podes Executivos e Legislativos. Solicita- se a criação de uma Lei 

Municipal onde fique claro para a sociedade a esperança de solução de 

tanta violência, venda ou ponto de drogas. Dada a palavra ao Sr. Prefeito 

Municipal, esclareceu que estão trabalhando para firmar novamente 

convenio entre o Poder Executivo e Ministério Público, de acordo com o 

quadro funcional, bem como disponibilizar um profissional para prestar 

atendimento como defensor público. Franqueada a palavra ao Ver. Ivonaldo 

Barreto, em nome do Sr. Prefeito cumprimentou as autoridades da mesa e 

por seguinte aos demais presentes, explanou as diversas formas de 

violência, estacou que neste município o que mais lhe aflige é o 

bandidismo. Uma vez que, este é provocado pelo uso drogas, evidencia que 

existem também as drogas lícitas, cujo principal exemplo, bebidas 
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alcoólicas, é um dos piores fatores que leva a pessoa a cometer 

desregramento e também a destruição das famílias, os pais acabam 

deixando de lado a educação dos filhos ostentando que, o problema lícito é 

lidado pela escola. Retrucou que hoje o traficante é audacioso e desafia 

todas as autoridades. Solicitou apoio por parte do Governo Municipal ao 

Concelho de Segurança do município para que sejam mais atuantes. Dada 

a palavra ao Ver. Niares Nogueira, discorreu a cerca de um acontecimento 

referente a tal problemática, explanou a humilhação sofrida, declarou que 

ao recorrer a delegacia estava a mesma fechada, ficou o mesmo a se 

perguntar a quem recorrer, quando precisar do auxílio da polícia. 

Questionou também, o infortúnio causado pelas descargas de motocicletas, 

solicitou providencias as autoridades. Para responder ao questionamento o 

Tenente Coronel Alexandre Jorge, disse que não chegou ao seu 

conhecimento, do contrário teria tomado as devidas providencias. Com 

relação as descargas de motocicletas, é necessária a união, entre a 

população e a instituição para melhorar o atendimento à população. O Sr. 

Beto Silva representante da Igreja Católica na Vila do Aturiaí, veio 

demonstrar através de imagens como amanhece nas segundas - feiras a 

frente de sua residência e vizinhanças em decorrência da existência de um 

bar. Questiona a atitude do proprietário que não respeita os moradores 

levando as festas em seu bar até ao amanhecer, mesmo em época de 

festas religiosas. Outrossim, de acordo a relatos de moradores em certa 

ocasião, o dono do referido bar pagou “propina” a um policial para continuar 

o andamento da festa. Solicita urgente por providencias com relação a 

estes relatos e que a lei que coibi com esses abusos sejam respeitadas. Em 

reposta ao questionamento o Sr. Prefeito, falou que a lei existe, dispõe a 

mesma coibir com festas profanas em período de festas religiosas, apenas 

não estar sendo cumprida. Pediu o apoio da polícia local para que haja mais 

fiscalização. Dada a palavra ao Ex. Ver. Gilberto de Lima, saudou os 

presentes em nome do Sr. Prefeito Municipal, ressaltou que ouviu 

atentamente as explanações dos participantes e autoridades, concluiu que 

o que estar causando a falta de segurança pública no Município de Augusto 

Corrêa é o trafego de drogas. Complementou que, o celular que é roubado 

do estudante, o furto da casa de um pai de família, já tem endereço certo, 

ou seja, a boca de fumo. Relata que é complicado denunciar o traficante, 

mesmo estando este em frente a sua residência. Sugere como alternativa, 

que o Deputado Técio apresente moção na Assembleia Legislativa 

solicitando trabalho de inteligência da Policia Civil e Policia Militar para fazer 

um levantamento do trafego de drogas e boca de fumo, no município de 

Augusto Corrêa, e levar para a cadeia os traficantes, desta forma, o cidadão 

não vai ter que se confrontar com o traficante arriscando a vida de sua 
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família. Intimou a Câmara de Vereadores cobrar do Governo do Estado a 

referida solicitação, visando através da mesma o resultado desta audiência 

pública. Respondendo ao questionamento a cima relatado o Tenente 

Coronel Alexandre Jorge, falando que o problema da droga é imenso, e tem 

uma extensa fila de pedidos para com esta problemática. Porém há também 

a forma anônima de realizar- se as denúncias. Aberta a palavra aos 

participantes a Sta. Maise Ferreira, explanou a triste situação enfrentada 

pelo Bairro Pratiaçu nesta cidade, relata que hoje os pequenos furtos são 

cometidos pelas crianças que pouco recebem educação de seus pais. Na 

ocasião solicitou ao Sr. Gestor Municipal providencias com relação a 

iluminação pública daquele bairro. Franqueada a palavra ao Ver. Jamerson 

Alves, saudou aos presentes, discorre que muito dos problemas 

enfrentados em nossa cidade, que nos afeta diretamente são os poucos 

comentamos, tal como: a prostituição infantil, drogas, trafego, corrupção. 

Ressalta que de forma alguma atacará a instituição da polícia, haja vista 

que, a opinião pública é totalmente desfavorável, é importante ouvir as 

reclamações vinda da demanda populacional, pois se hoje estão 

reclamando não é em vão. É importante saber o que deverá ser feito para 

mudar esse quadro, pois se a população estar desacreditada da polícia e do 

político, não é culpa dos mesmos. Dada a palavra ao participante da 

audiência o Sr. Admilson Barbosa, explanou as seguintes sugestões: 

elaboração de programas para melhorar a segurança nas escolas, 

monitoramento nos ônibus escolares por parte da polícia, apoiar e incentivar 

a manutenção permanente de programa de combate as drogas colaborando 

com os órgãos de segurança em todas as suas ações. Com a palavra a 

Sra. Glaucia Sério, esclareceu que o objetivo da audiência pública é 

apreciar as demandas da população, ouviu atentamente as reivindicações, 

críticas e sugestões da população, todavia se nada não foi feito para mudar 

esta situação, aduz que alguma coisa estar errada. Sugere ao Tenente 

Coronel Alexandre Jorge a formação de um processo para averiguação no 

contingente policial para saber se os diversos pronunciados nesta audiência 

pública foram levianos ou se tem sustentação, e com isso descobrir o que 

estar acontecendo no Município de Augusto Corrêa. Agradeceu a presença 

de todos, especialmente aos colaboradores direto do evento, bem como, a 

todos os relatos apresentadas nessa audiência pública. Concedida a 

palavra ao Tenente Alexandre Jorge, parabenizou a iniciativa, pois 

considera muito importante, falou que tem um trabalho de meritocracia com 

seus policiais militares, valorizando o trabalho dos mesmos por mérito, 

expôs que tem uma vasta experiência, contudo não é conveniente apenas 

falar mal da conduta do policial, pois agindo assim, somente lhes 
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desmotiva. Propõe a buscar atos concretos para dar respostas a população. 

Com muito empenho informa que, não fugirá de suas responsabilidades, 

pois sairá da audiência pública sabendo que os conhecimentos servirão 

para o emadurecimento dos discursos sobre segurança pública. A Sra. 

Karina Monteiro Gestora da Escola Rosa Athayde, externou comentários 

sobre o Programa Proerd, ficando feliz por saber que será firmado a 

pareceria para te- lo novamente. Lembrou- se que o referido programa foi 

de grande relevância neste município, pois em 2001 conteve os jovens que 

se enfrentavam em gangues. Assim como, iniciaram um processo de 

desordem na Escola acima relatada. Ressalta que o município de Augusto 

Corrêa, foi o primeiro no Estado do Pará a implementar o PROERD. 

Perguntou o que se pode fazer para conter os jovens que utilizam 

motocicletas para realizar malabarismos e assaltos, evidenciando que 

algumas estão sem placas circulando corriqueiramente nesta cidade. 

Perguntou ainda, se há possibilidades de implementar o Patrulhão em 

nosso município, acredita ser uma maneira de conter esta problemática. 

Com a palavra o Tenente Coronel Alexandre Jorge, ressalta que enviará um 

representante do Proerd para conversar com o Gestor Municipal e iniciar os 

primeiros procedimentos para a estada deste programa no município de 

Augusto Corrêa. Disse que buscará reter com essas motocicletas sem 

placas e sobretudo, aplicar as normas de apreensão. Com a palavra o Sr. 

Prefeito Municipal, discorre que tem grande interesse de implementar o 

DEMUTRAN no município, mas depende da questão orçamentária, mas 

que irá elaborar uma sistemática para que este seja implantado neste 

município. Concedida a palavra ao participante Sr. José Augusto, 

agradeceu a oportunidade, discorreu acerca de um acontecimento, da 

experiência da abordagem e da satisfação da ação dos policias, pois 

enquanto atitudes como estas acontecerem sentirá- se seguro. Declara que, 

em parte polícia é sinônimo de segurança, no entanto, nem sempre a 

população ao chegar para registar um BO é atendida com respeito. O 

Delegado Sr. Vandercleber Veloso, ressalta que sempre orienta a sua 

equipe a tratar bem a população, parabenizou a atitude da Verª. Glaucia 

Sério, externou apoio a população e almeja que os problemas evidenciados 

hoje sejam solucionados ou minimizados. O Sr. Prefeito Municipal fazendo 

uso da palavra afirmou que buscará juntamente com os órgãos 

competentes amenizar as reivindicações nesta audiência explanados, 

estará atento a resolve- los da melhor forma possível, pois o compromisso é 

este, reconstruir o Município de Augusto Corrêa. Centro Social de Nazaré, 

em 17 de maio de 2017.  

 


