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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº. 006/2022 

 

CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO 
ABAETETUBENSE A CARLOS 
ALBERTO CUNHA GUIMARÃES E 
DÁ OUTRASPROVIDÊNCIAS. 

 

A Câmara Municipal de Abaetetuba aprova, e a Mesa Diretora no uso das 

atribuições legais promulga o presente Decreto Legislativo:  

Art.1º- Fica concedido o Título de cidadão abaetetubense a Carlos Alberto 

Cunha Guimarães, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao 

Município DE Abaetetuba e ao seu povo; 

Art. 2º- Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. 

Plenário da Câmara Municipal ‘‘Mário Ferreira Fonseca’’, em 30 de agosto de 

2022.  

 

 

Aluísio Monteiro Corrêa 
VEREADOR-PSDB 
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JUSTIFICATIVA 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente,  
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores,  
 

Apresento para apreciação do Plenário o presente Projeto de Decreto 

Legislativo, o qual visa homenagear com título de Cidadão Abaetetubense o Senhor 

Carlos Alberto Cunha Guimarães, conhecido Sargento Guimarães, cidadão ilustre em 

nosso município que muito contribuiu para o desenvolvimento social desta terra. 

Carlos Alberto Cunha Guimarães, nascido aos 12 de abril de 1971, natural de 

Belém, hoje com 51 anos, filho de Aurino Telles Guimarães e Maria de Lourdes Cunha 

Guimarães, iniciou sua trajetória militar por concurso público em 01/07/1992. Constituiu 

família com Angela  Maria da Silva Guimarães, pai de Allana Caroline da Silva 

Guimarães, Carla Allane da Silva Guimarães e Angelo Carlos da Silva Guimarães. 

Reside há 26 anos em Abaetetuba, à Avenida Minas Gerais (Travessa Piauí) nº.2841, 

Francilândia. 

Como Policial Militar, colecionou inúmeras alegrias, como vários elogios 

individuais, medalhas de mérito e de bons serviços e promoção, bem como, juntamente 

com seus companheiros de farda e o comando ao qual esteve inserido, recebeu 

reconhecimento pela redução dos índices de criminalidade no município e a 

modernização da segurança pública da cidade; à medida que, também, alguns 

dissabores, como raros procedimentos administrativos, do qual ficou provada a sua 

inocência e ilibada conduta  frente ao destacamento ao qual fazia parte.  

Sempre na busca de aperfeiçoamento, participou  de curso de crimes ambientais 

(26/02/2009); Curso de Direitos Humanos(25/02/2010); Curso de formação de sargento 

(08/03/2010); Curso de Violência, Criminalidade e Prevenção – VN (01/09/2011); 

Treinamento de manuseio e tiro de carabina CT30 e submetralhadora SMT 40 
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(21/05/2014); Capacitação de armas longas no 31º BPM-CPRIX (23/05/2016); Curso de 

Aperfeiçoamento de Sargentos – PM2016 (14/11/2016); Capacitação em manuseio e 

prática de tiro da carabina tática – CTT 40, módulo (17/02/2020). 

O 1º Sargento QPMP-0 GUIMARÃES, atuou por 28 anos no município de 

Abaetetuba lotado no 31º BPM e atualmente atua no 47º BPM – Moju.  

Sargento Guimarães é mais que um exemplar, dedicado e competente policial 

militar, que não mede esforços para garantir tranquilidade e segurança aos cidadãos e 

cidadãs do município onde exerce as suas funções, assim foi por 28 anos em 

Abaetetuba e assim está cumprindo no 47º BPM de Moju, além de ser um cidadão 

comprometido com valores éticos e morais o que faz dele um exemplo a ser seguido 

por todos nós. 

O Sargento Guimarães escolheu Abaetetuba como sua residência, aqui se 

dedicando com afinco em prol da segurança do cidadão e cidadã abaetetubense e da 

nossa juventude. Esta Casa Legislativa não pode deixar de render honras a um 

trabalho realizado com reconhecida responsabilidade, dedicação e competência, 

conforme se comprova pelo currículo do homenageado (anexo).  

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba-Pa: Mário Ferreira Fonseca, em 30 

de agosto de 2022. 

 

 

Aluísio Monteiro Corrêa 
VEREADOR – PSDB 
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