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ATA DA REUNIÃO ESPECIAL ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO 

EXÉRCITO BRASILEIRO, REALIZADA NO DIA DEZOITO DO MÊS DE ABRIL DO 

ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniram-se no 

Plenário da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do vereador Raimundo Sousa 

Aguiar, os senhores vereadores: Victor Conde de Oliveira, Aldo Boaventura, Francisco de Assis 

Cunha, João Roberto Mendes e Maria Delza Barros Monteiro. Sendo justificada a ausência dos 

vereadores Dr. Loredan de Andrade Mello (viajando), Roni Emerson Heck (viajando/Castelo de 

Sonhos), Irenilde Pereira Gomes (acompanhando esposo doente) e João Estevam da Silva Neto 

(atestado médico). Estando ausente os vereadores: Isaac Costa da Silva, Dr. Agnaldo Rosas de 

Oliveira, Francisco Marcos Alves do Nascimento, Maria do Socorro Rodrigues do Carmo e 

Waldecir Aranha Maia Júnior. O senhor Presidente convidou as seguintes pessoas para compor a 

mesa de trabalho: Tenente Coronel Glauco Corbari Correa – Comandante do 51º BIS, Tenente 

Coronel Denilson José de Alencar Barata – Comandante do 16º BPM, Tenente Coronel Valtencir 

da Silva Pinheiro – Comandante do 9º GBM, Nilma Carla Araújo da Silva – Comandante da 

Guarda Municipal, Danilo Covre – Presidente da Sociedade dos Amigos do Exército e João 

Vieira de Melo Neto – Diretor do SENAI. Composta a Mesa de Trabalho, o senhor Presidente 

declarou aberta a reunião em nome de Deus. Em seguida convidou todos a ficarem de pé para 

entoarem o Hino de Altamira, que foi apresentado pela anda de Música do 51º BIS. Em seguida 

o senhor Presidente disse: senhoras e senhores vereadores, autoridades, convidados, imprensa e 

público em geral, na manhã desta quarta-feira cumprimento todos aqui presente nesta Casa de 

Leis. OPoder Legislativo de Altamira em nome do Tenente Coronel Glauco Carbari Correa - 

Comandante do 51º BIS quero saudar todos os militares pela passagem do Dia do Exército 

Brasileiro. A nossa reunião de hoje é especial, é em memória da BatalhadosGuararapes, que 

ocorreu em 19 de abril de 1648, no estado de Pernambuco. Neste episódio, um grupo de 

brasileiros, de diferentes etnias, mas com o mesmo sentido patriótico, se reuniram pela primeira 

vez para combater a dominação holandesa. Atualmente o Dia do Exército Brasileiro serve para 

comemorar essa vitória e enaltecer o espírito patriótico do povo brasileiro e, também para 

divulgar a importância dessa força, que juntamente com a Marinha e a Aeronáutica, compõem os 

três braços das forças armadas brasileira. Em seguida o senhor Presidente facultou a palavra ao 

Tenente Coronel Glauco Corbari Correa – Comandante do 51º BIS, que após os 

cumprimentos fez a leitura da Ordem do Dia publicada pelo Ministério do Exército. Em seguida 

falou em relação ao trabalho realizado pelo Exército, através do 51º BIS na região do Xingu. 

Agradeceu. Em seguida fizeram uso da palavra, respectivamente, os vereadores Aldo 

Boaventura, Assis Cunha e Victor Conde, que após os cumprimentos parabenizaram o 

Exército Brasileiro pelo trabalho que desenvolve no Brasil, em especial ao 51º BIS pela 

importância na região de Xingu. Em seguida fez uso da palavra o Tenente Coronel Denilson 

José de Alencar Barata – Comandante do 16º Batalhão Xingu, que após os cumprimentos fez 

um longo pronunciamento em relação companheirismos que existem entre o 51º BIS e o Quartel 

da Polícia Militar em Altamira. Não havendo mais manifestantes o senhor Presidente passou a 

direção dos trabalhos ao vereador Victor Conde, que ao assumir facultou a palavra ao vereador 

Raimundinho Aguiar, que após os cumprimentos disse: Tenente Coronel Glauco Carbari 

Correa - Comandante do 51º BIS, o nosso Exército é um orgulho para Altamira, trata-se de uma 

corporação formada por excelente profissionais que honram sua farda e seu compromisso, são 

militares engajados, que amam esta cidade e fazem daqui o melhor lugar para se viver. Sabemos 
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das dificuldades encontradas, reconhecemos que vocês fazem parte da sociedade e que tem 

grande capacidade, responsabilidade, discernimento, equilíbrio, são exemplo para nossas 

crianças e para nossa sociedade. OPoder Legislativo Municipal de Altamira   parabeniza todos os 

militares pelo compromisso com a nossa cidade.Agradeceu. Em seguida o vereador Victor 

Conde repassou a direção dos trabalhos ao vereador Raimundinho Aguiar, que a reassumir 

convidou todos a ficarem de pé para entoarem o Hino Nacional, que foi apresentado pela anda de 

Música do 51º BIS. Não havendo mais nada ser tratado, o senhor Presidente agradeceu a 

presença das senhoras, dos senhores vereadores, dos convidados, da imprensa e do povo em 

geral encerrando a reunião em nome de Deus. Mandando lavrar a presente ata que após lida será 

assinada. Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos dezoito dias do mês de abril do 

ano de dois mil e dezoito. 
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