Policia
Federal
indicia
Vereador Roni Heck (MDB) e
outros por apropriar-se de
Bens Públicos em Altamira
(Foto: Reprodução) – Policia Federal indicia Vereador Roni
Heck e outros por apropriar-se de Bens Públicos desviados para
benefícios próprios( outros) e por tentar interferir em
investigação da Policia Civil. A investigação de quando o
vereador foi secretario de educação no município de AltamiraPA.
Que a investigação deixou evidente a conduta ilícita do
nacional RONI EMERSON HECK ao destinar material comprado com
recursos públicos para interesses privados, sendo fundamental
apurar a participação da secretária de educação MARCIA
DANIELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA no cometimento do crime ora
investigado, tendo em vista que além de ser esposa do
vereador, a titular da pasta da educação deveria estar ciente
de compras e remessas de feitos pelo FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO sob qual ela tem responsabilidade. A reportagem saiu
com exclusividade no programa Balanço Geral da TV Record de
Altamira.
Assista ao Vídeo
https://youtu.be/S-0FdZ6Gjos
Conversas captadas com autorização da justiça onde fica nítido
a tentativa de interferência nas investigações inclusive com
ameaças de remoção do delegado responsável.
Conversas abaixo versam sobre as investidas de RONI e seu
advogado em direcionar a conclusão do Inquérito Policial,
falam em prazos, no destino do Inquérito, em amenizar a
conclusão, em colocar “consignações” ao delegado FRANCIMAR,

deixando claro que estão tentando – de todas as formas –
induzir e interferir nas investigações, com o objetivo de
concluir o Inquérito Policial da maneira que RONI e o prefeito
JUVENIL pretendem.
Em conversa no dia 02/05/2020, RONI pergunta sobre como
proceder em relação ao print do PM, Advogado fala que vai
depender do Policial Militar manter ou não a história, e que
ADEMAR ficou de falar com o PM. PEDRO também destaca que a
defesa não pode mudar a tese, e que deve manter a tese que o
material era somente do RONI, mas antes vai alinhar com o
OTACÍLIO, que é o outro advogado de RONI HECK, na sequência,
PEDRO cogita uma ligação de algum coronel, provavelmente pra
pressionar ainda mais o possível depoente.
Em outra conversa em que RONI pede para CARLOS EVANDRO
negociar um pagamento mensal com jornalistas com objetivo de
falar bem dele.

Avião adquirido pelo Vereador
No diálogo abaixo, no dia 19/05/2020, RONI HECK RONI HECK está
reformando um avião que adquiriu recentemente, no valor de
R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), parte da reforma está
sendo feita na empresa supra, causando estranheza o fato de
RONI mandar as contas bancárias da referida empresa para um
empreiteiro com o qual mantém uma considerável relação e que
sempre ganha licitações na cidade de Altamira-PA, operando
obras milionárias.

Do abastecimento
Nota Fiscal do POSTO ZELÂNDIA, com sede em CASTELO DOS SONHOS,
em que na Nota Fiscal aparece escrito no campo observação o
nome CURUÁ. RONI HECK manda JUNIOR rasgar a nota, e em
conversa com a proprietária, ele diz para ela tirar tal
observação. Infere-se que o abastecimento pago com dinheiro da
Prefeitura foi para abastecer veículos de interesse da CURUÁ
TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ:26.796.196/0001-66, que
tem como proprietário o nacional ELIMAR DE OLIVEIRA PONTES,
CPF:428.289.292-72, que é casado com ANGELA MARIA RODRIGUES

OLIVEIRA, irmã de MARCIA DANIELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Retorno do Material apreendido
O material mesmo apreendido e depositado com Empresa é
negociado, Roni renegocia o material apreendido que foi
reenviado para sua obra de forma escusa (elaboração de nota
fiscal).
Trata-se de conversa com RONIVALDO PAULINO DE OLIVEIRA gerente
da CASA&COR, responsável pela venda e entrega dos materiais de
construção apreendidos que originaram a presente investigação.
Nas conversas abaixo, ficou demonstrado uma nova entrega na
casa de RONI HECK, alinhando a elaboração de uma nova nota, e
arquitetando a melhor forma de entrega. RONI HECK pretende
levar o material da casa, e posteriormente o do restaurante.

Remoção do Delegado de Castelo
RONI EMERSON HECK, exige que a conclusão seja “de seu jeito”,
e impõe tal fato como condição para a permanência do delegado
da Polícia Civil do Pará, que conduz as investigações, no
distrito de Castelo de Sonhos.
Mudança de declaração do Policial Militar
RONI tenta mudar a versão do Policial Militar que esteve
presente na cena do flagrante. Ao fim, o advogado sugere que,

caso não consigam trazê-lo para o lado deles, que RONI
contrate uma pessoa de confiança para forjar “o print do PM” e
difundi-lo em diversos veículos de comunicação.
Tentativa para cercear atuação da Polícia Civil, Polícia
Militar e Ministério Público do estado do Pará
Por fim, o vereador questiona seu procurador sobre o local
mais estratégico para a condução do caso pelo Ministério
Público: “Senhor acha melhor progresso ou Altamira? MP”.
Portanto, restou clara a interferência do investigado no curso
das investigações, tentando, inclusive, cercear a atuação da
Polícia Civil, Polícia Militar e Ministério Público do estado
do Pará.
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Vereador Roni Heck (MDB) e
esposa sec. de Educação de
Altamira,são
afastado
em
operação da PF
(Foto:Reprodução)– Vereador e esposa sec. de Educação de
Altamira, no PA, são afastados suspeitos de desvios da
educação
Oito pessoas já foram ouvidas pela PF. Segundo as
investigações, o prejuízo foi de R$200 mil.

PF ouve pessoas no inquérito que apura desvio de verba
da educação em Altamira
A Polícia Federal (PF) já ouviu oito pessoas nas investigações
que apuram o suposto envolvimento do vereador Roni Heck (MDB),
e a esposa, Márcia Daniele Rodrigues, secretária de Educação
de Altamira, sudeste do Pará, em desvios de recursos do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb)
para compras pessoais de materiais de construção. A PF apura a
conduta do parlamentar e da mulher, depois que a Polícia Civil
fez apreensões na casa deles no distrito Castelo dos Sonhos.
Ambos foram afastados dos cargos.
LEIA MAIS:Policia prende materiais de construção da prefeitura
de Altamira na casa de vereador do MDB em Castelo de Sonhos
Segundo as investigações, o prejuízo foi de R$200 mil. Uma
arma com numeração adulterada foi encontrada na posse do
vereador durante busca e apreensão.
A defesa do casal conseguiu na Justiça que o vereador
respondesse em liberdade pela posse irregular de arma de fogo.
Ele foi solto na tarde desta sexta (23).

O vereador ficou preso na delegacia de Altamira, depois que a
arma foi encontrada na casa dele. Heck deve responder por
posse irregular de arma de fogo. Segundo a defesa, a arma é
relíquia de família.

“É uma arma de 70, 80 anos, e por ter sido restaurada
era uma herança do avô dele, registro que impossibilita
de que a autoridade arbitre fiança e foi feito pedido
de liberdade provisória. Ele atende a todos os
requisitos para ser beneficiado com essa prerrogativa
da lei”, alegou Otacílio Lino Júnior, advogado.
Segundo a PF, os materiais de construção foram comprados em
uma loja em Altamira e levados para o distrito que fica a mais
de 100 km da cidade.
“Os materiais de construção foram entregues e constava ali a
nota do Fundeb, isso é fato público. A partir dali, passamos a
monitorar os alvos e fizemos a operação como extensão desse
fato. A operação então foi se tornando maior, mais complexa”,
explicou Gustavo Paolinelli, delegado da PF.

Vereador Roni Heck foi eleito representante do distrito de
Castelo de Sonhos (Foto:Reprodução)

O advogado do casal alega que a empresa que vendeu o material
cometeu equívoco na emissão da nota fiscal. “Houve equívoco da
loja de colocar na nota fiscal remetendo o material como
compra pessoal dele”, disse o advogado.
O inquérito corre sob sigilo, mas a PF, além de apurar o
desvio de recursos da educação no município, também quer saber
se houve fraudes em licitações. Mídias, celulares e documentos
apreendidos vão ajudar a esclarecer o caso.

“Como há também a possibilidade de que haja fraude em
licitações, o valor de R$200 mil pode ser muito
superior. É possível que haja, no decorrer da
investigação, outros delitos a exemplo de uma
associação criminosa. Mas isso ainda é muito cedo pra
falar”, afirmou Paolinelli.

A Câmara Municipal e a Prefeitura de Altamira foram
notificadas nesta sexta sobre o afastamento do casal.
Operação
A Polícia Federal e a Polícia Civil do Pará cumpriram na
quinta-feira (21) sete mandados de busca e apreensão durante a
operação “Olho de Hórus”, na sede do município de Altamira e
no distrito de Castelo dos Sonhos, na região sudoeste do Pará.
Além das buscas, há também o cumprimento do afastamento das
funções da Secretária de Educação e do vereador dos seus
respectivos cargos.
O objetivo da operação policial é combater o desvio de
recursos públicos, lavagem de dinheiro e fraudes em licitações
do Fundeb.
Segundo a PF, a operação é um dos desdobramentos da apreensão
de mercadorias, destinadas a Secretaria de Educação (Semed),
ocorrida na residência do vereador em abril deste ano.
Assista ao Vídeo com repercussão no noticiario local;
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Policia prende materiais de
construção da prefeitura de
Altamira na casa de vereador
do MDB em Castelo de Sonhos
Fotos: Redes Sociais – Polícia Civil e Policia Militar
apreenderam na tarde deste sábado (11), materiais de
construção da Secretaria de Educação do municipio de Altamira
na casa de vereador do MDB “Roni Heck” no distrito de Castelo
de Sonhos.
“Policia prende materiais de construção da prefeitura de
Altamira na casa de vereador do MDB em Castelo de Sonhos”
Nota Policia
Após denúncia anônima, sobre possível
prática de crime,
Polícia Militar e Polícia Civil, diligenciaram até local

informado e constataram que material de construção adquirido
pelo “Fundo Municipal de Educação de
Altamira” foi
descarregado na que está em reformar do vereador Roni Heck.
Que nós fundos havia um verdadeiro depósito. Que policiais
conduziram
todos
para
procedimento.

(Foto:Rede Social)
Conforme divulgou o Delegado de Polícia Civil Francimar Luiz
de Oliveira, após denuncia constatou que o material de
construção estava de fato sendo descarregado na casa de Roni
Heck. Ao solicitar as notas fiscais ao motorista, o delegado
verificou que o material de construção foi comprado em uma

loja que fica na sede de Altamira, e que o destino de entrega
não era a residência do vereador, o que caracteriza desvio de
material público.
A secretaria de Educação de Altamira é comandada por Márcia
Danielle Rodrigues, esposa do vereador Roni Heck.

Nota do Vereador publicada no Facebook
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Secretário de Educação de
Altamira emite nota sobre
foto com criança portando uma
lata de cerveja
O Secretário Municipal de Educação de Altamira, Roni Heck.
(Foto:Reprodução Internet)- Segundo o site Roma News a foto de
uma criança segurando uma lata de cerveja, em uma festa
promovida em uma comunidade rural de Altamira pelo secretário
municipal de Educação, Roni Heck, escandalizou a população

local neste final de semana.
Polêmica
Conforme a publicação do Portal Roma News, o secretário fez
uma festa em homenagem aos pais da comunidade Princesa do
Xingu, região do Assurini, onde distribuiu brindes, churrasco
e bebida, gratuitamente para a população local. Na hora da
entrega dos brindes, as imagens mostram uma menina,
aparentando uns 8 anos, com a lata de cerveja, sendo levada à
boca.
O Secretário procurou a redação do Jornal Folha do Progresso
para esclarecimentos e enviou nota,leia abaixo;

(Foto:Reprodução Roma News)
Leia Também: Secretário de Educação de Altamira aparece em
foto com criança portando uma lata de cerveja.
LEIA A NOTA
O Secretário Municipal de Educação de Altamira, Roni Heck, vem
esclarecer os fatos com relação as matérias publicadas em

sites de notícias, que não foram apuradas de forma imparcial e
não o procuraram para que pudesse se posicionar:
1 – A festividade em questão, realizada em Princesa do Xingu,
não foi organizada por Roni Heck, ele era apenas um convidado.
Ele participou somente da entrega de premiações.
2 – O Secretário repudia e jamais compactuaria com o consumo
de álcool por menores de idade;
3 – A chefe de Gabinete da PMA não esteve no local e não
aparece em nenhum vídeo ou imagem, como mencionado de forma
errada na matéria. Seu nome foi citado apenas como
agradecimento pelo apoio.
Lamentamos que nenhuma publicação tenha procurado o secretário
para o que o mesmo pudesse falar sobre o episódio, o que
claramente demonstra a intencionalidade do material.
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