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Concede o Título Honorifico de
“Cidadão Santareno” ao digníssimo

Senhor, ARTUR PETER VINHOTE DE

VASCONCELOS, Oficial de Operação
do 35º BPM.

Art. 1.º Fica, por força este Decreto, concedido o Título Honorífico de Cidadão do
Município de Santarém ao Capitão ARTUR PETER VINHOTE DE VASCONCELOS,
Oficial de Operação do 35º BPM,pelos relevantes serviços prestados à sociedade
santarena.

Art. 2.º A comenda de quetrata o artigo anterior, prevista no artigo 84, do Regimento

Interno, será entregue em Sessão Especial a ser marcada pela Mesa Diretora da Câmara

Municipal de Santarém.

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua Publicação.
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JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente, Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras,

Apresento ao Douto Plenário o Projeto de Decreto que concede o título de Cidadão

Santareno ao Senhor ARTUR PETER VINHOTE DE VASCONCELOS, tendo em
vista que o mesmo reside em Santarém há mais de 16 anos, pois tem uma história
sentimental com a Pérola do Tapajós.
O parlamento Municipal em seu artigo 84, do Regimento interno, concede sua maior
honraria "Título de Cidadão Santareno" a pessoa não natural do município de

Santarém, que tenha prestado relevantes serviços ao Município e sua gente.

Artur Peter Vinhote de Vasconcelos, natural de Óbidos, já reside em Santarém há 16

anos, Oficial de Operação do 35º BPM, onde desenvolve seu trabalho com

brilhantismo.

Diante do exposto, esta Casa Legislativa, através de seus representantes, vem conceder

esta justa homenagem ao mais novo Cidadão Santareno Capitão Artur Peter Vinhote

de Vasconcelos, para melhor conhecimento, segue anexo o histórico.

Sala das Sessões, Plenário do Palácio Tapajós de novembro de 2021.
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HISTORICO

CAPITÃO ARTUR PETER VINHOTE DE VASCONCELOS, concluiu seu curso de soldado em
2008, no ano de 2013, recebeu por merecimento a promoção a aspirante a oficial do quadro de
especialista; em 2014 recebeu a promoção por antiguidade a 2º tenente do quadrode oficiais policiais
militares combatente (QOPM), o qual no mesmoano foi transferido 2º tenente do quadro de oficiais
policiais militares combatente QOPM. Em 2016, foi a promoção antiguidade a 1 º tenente do quadro
de oficiais policiais militares combatentes (QOPM), onde exerceu a função de subcomandante da 29º
companhia independente de polícia militar (Óbidos). Em 2017, transferido da 29º companhia
independente de polícia militar (Óbidos) para o 3º batalhão de polícia militar (Santarém), onde
comandou a 2º companhia orgânica do 3º batalhão de polícia militar, foi instrutor no curso de
formação de praças da polícia militar -2017/2018. Já em 2018, transferido do 3º batalhão de polícia
militar /CPRI (Santarém) para a 2º companhia independente de missões especiais /CPR 1. Como 1º

tenente do quadro de oficiais policiais militares combatentes, exerceu a função de subcomandante da
2* companhia independente de missões especiais (Santarém). Em 2019, transferido o 1º tenente
quadro oficiais de policiais militares combatente (QOPM) da 2º companhia independente de missões

especiais do comando de Policiamento RegionalI (Santarém) para o 35º batalhão de polícia militar

(Santarém); onde exerceu a Função de comandantes da lá companhia orgânica do 35º batalhão de

polícia militar (Santarém), chefe da seção do 35º BPM; 2019, ganhou promoção por Antiguidade a

Capitão PM e ficou na Chefia do Setor de inteligência do 35º BPM; comochefe da 3º seção do 35º
BPM por1 ano e ficou à frente do policiamento comunitário escolar. o CAP Artur atuou ainda como
comandante da 29º CIPM (Óbidos), onde ficou à frente do PROERD, formando mais de mil alunos

especialistas no programa de erradicação, atualmente está no 35º BPM Santarém, como Oficial de

Operações.

Sala das Sessões, Plenário Vereador Benedi agalhães, em de novembro de 2021.
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