ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO GERAL
AJUDANCILA GERAL

Q.P ~Z

BELÉM-PARÁ, 25 DE 1 RÇO 1)

BOLETIM GERAL

056

Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte:

P PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS:
Serviços para o dia 26mar99 (SEXTA-FEIRA)
Oficial Superior de Serviço
Maj. QOBM FRANCISCO
Oficial de Operações ao CIOp
Cap. QOBM M. ANTÔNIO (1° Turno)
1° Ten. QOBM ANDRADE (2° Turno)
1° Ten. QOBM CAVALCANTI (3° Turno)
Oficial de Dia ao QCG
1° Ten. QOABM GALVÃO
Oficial de Dia e Cmt de S.O.S. ao 1° 01
2° Ten. QOBM CHRISTIAN
Acompanhante do Of. de Dia e Cmt de S.O.S ao 1° GI
Asp. Of BM SOUZA
Oficial de Dia e Comandante de S .0. S EFO/CFAE
2° Ten. QOBM PALHETA
Oficial de Dia e Cmt de S.O.S. ao 2° GI
1° Ten. QOBM SARQUIS
Oficial Odontólogo de Dia
Cap. QOSBM WILSON
Peritos de Incêndios
1° Ten. QOBM FIGUEIREDO
2° Ten. QOBM ALESSANDRE

22 PARTE - INSTRUÇÃO:
SEM ALTERAÇÃO.
32 PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS:
1- ASSUNTOS GERAIS:
A — ALTERAÇÃO DE OFICIAL:
1— LICENÇA DE SAÚDE - CONCESSÃO:
Conforme parecer médico, concedi à contar do dia 24mar99, ao Cap. QOSBM
SILVIA DO SOCORRO SOUZA CRUZ, do QCG, 96h de dispensa do serviço fora do
aquartelamento. Apresentação: 28mar99.
B - ALTERAÇÕES DE PRAÇAS:
1— LICENÇAS DE SAÚDE — CONCESSÕES:
Conforme parecer médico, concedi:
a) A contar do dia 17mar99, ao Sd BM ROGÉRIO CERDEIRA BRITO, da
SCl/MARITUBA, 48h de dispensa do serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 19mar99.
b) A contar do dia 23mar99, ao Sd BM DIRLEY MORAIS SANTOS, do
CSMV/MOp, 96h de dispensa do serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 27mar99.
c) A contar do dia 24mar99, ao Cb BM JOÃO CARLOS PESSOA DE SOUZA, do
QCG, 48h de dispensa do serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 26mar99.
2 — CLASSIFICAÇÕES:
Classifico como motoristas dos Oficiais Superiores de Dia ao CBAPPA, os Bombeiros
Militares abaixo:
Sd BM ANTÔNIO C. NEVES COSENZA;
Sd BM GESIEL MARQUES SANTOS:
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Sd BM NIVALDO SOUZA MIRANDA;
Sd BM PAULO SÉRGIO DE SOUZA CASTRO;
Sd EM JONNY UMA DE CARVALHO.
(Ref Parte n° 004/99 — SCS/CG).
II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS:
1 MUDANÇA DE LINHA TELEFÔNICA - PARTICIPAÇÃO:
O 1° Ten QOBM Comandante da SCl/Marituba, participou a este Comando, que
mudou o número do Telefone Comunitário daquela Seção de Combate a Incêndio, para o prefixo
256-2374.
(Ref. Of. n° 33199- SCl/Marituba)
2 — RESULTADO E INSPEÇÃO:
Realizada pela JL3G da PMPA, em Sessão Ordinária de n° 009/99, datada de 02fev99,
com seu parecer e diagnóstico:
CONCLUSÃO DE LICENÇA
Sd BM JOSÉ AUGUSTO ALVES DE SOUZA, do 1° GL Incapaz definitivamente
para o serviço bombeiro militar. PODE prover os meios para sua subsistência. Esta enquadrado no
inciso VI do art. 108 da Lei Estadual n° 5.251, de 31jul85.
3 —ATOS DO PODER EXECUTIVO:
DECRETO N° 3.359, DE 17 DE MARÇO DE 1999.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 135, inciso V da Constituição Estadual, e
Considerando o disposto no art. 22, do Regimento Interno do CONSEP, aprovado
pelo Decreto n° 1.555, de 09 de agosto de 1996;
Considerando, ainda, os termos do parecer n° 173, da Consultoria Geral do Estado,
DECRETA:
Art. 1° - Fica homologada a Resolução n° 002, de 23 de fevereiro de 1999, do
Conselho Estadual de Segurança Pública — CONSEP, que integra o anexo deste Decreto.
Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
ALMIR GABRIEL
Governador do estado
CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
RESOLUÇÃO N° 002/99 - CONSEP
O Conselho Estadual de Segurança Pública- CONSEP, no uso das atribuições
conferidas pelo art. 4° da Lei n° 5.944, de 02fev96, artigos 2° e 17°, incisos V e XXII de seu
regimento Interno, e
CONSIDERANDO que atualmente, desenvolve-se no Estado e principalmente na
Capital, grandes eventos, tradicionais ou não, de natureza cultural, social, carnavalesca, religiosa,
esportiva, política, etc.., promovidas e/ou patrocinadas por órgãos públicos ou entidades
particulares;
CONSIDERANDO que tais eventos, por suas tradições e/ou importâncias, tendem a
modificar substancialmente o dia-a-dia das cidades (capital e interior), exigindo das autoridades
constituídas providências especiais durante o período de preparação e realização dessas
programações, com o objetivo de garantir e manter a ordem pública em beneficio de toda a
População',
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CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer normas orientadoras de
procedimentos a serem observadas pelos promotores desse eventos, pessoas físicas ou jurídicas,
visando a garantia da normalidade de sua realização;
CONSIDERANDO a necessidade de se resguardar o direito da população em geral,
de participar ativa ou passivamente desses grandes eventos, com a necessária garantia de
segurança, assegurada pelo desenvolvimento de ações tanto pelos órgãos que compõem o Sistema
de Segurança Pública, como também, por outros integrantes da Administração Pública Federal,
Estadual ou Municipal, envolvidas nesses eventos;
CONSIDERANDO, finalmente, que a proposta foi aprovada pela totalidade dos
membros do Conselho Estadual de Segurança Pública — CONSEP, presentes na 44° Reunião
Ordinária, realizada em 23fev99.
RESOLVE:
Art. 1° - Aprovar as Normas Orientadoras aos promotores de grandes eventos, na
forma estabelecida ao anexo a esta Resolução.
Ali. 2° - As instituições governamentais envolvidas nesses eventos poderão solicitar
procedimentos complementares às normas ora aprovadas, sempre objetivando a garantia de maior
segurança aos participantes desses grandes eventos.
Art. 3° - Esta Resolução, após homologada pelo Chefe do Poder Executivo, entra em
vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala dos Conselhos do Sistema de Segurança Pública, em 23fev99
PAULO SETE CÂMARA
Presidente do CONSEP
Republicados por ter saído com incorreções no D. O. E n° 28.925, de 18mar99.
MINUTA:
NORMAS ORIENTADORAS PARA GRANDES EVENTOS:
(RESOLUÇÃO N°198 — CONSEP)
I — Os organizadores ou promotores de grandes eventos populares, na Capital ou no
interior do Estado, pessoas físicas ou jurídicas, para a consecução de seus objetivos, observarão aos
procedimentos constantes destas NORMAS ORIENTADORAS.
II — Para efeito destas NORMAS, são considerados grandes eventos populares,
espaços públicos e espaços privado utilizados para esses eventos, o seguinte:
1. Grandes eventos populares:
a) Cultos Umbandistas de repercussão Estadual ou Nacional;
b) Festas carnavalescas ou similares (desfile de Escolas de Samba, Blocos, Concurso
de Rainha das Rainhas, etc);
c) Festivais de canções;
d) Festivais juninos;
e) Shows musicais;
1) Grandes jogos esportivos;
g) Outros eventos entendidos como de grande vulto.
2. Espaços Públicos:
a) Avenidas e ruas;
b) Praças públicas;
c) Praias;
d) Outros logradouros públicos.
3. Espaço privado:
a) Clubes sociais;
b) Parques de exposição;
c) Feiras agropecuárias;
d) Estacionamento de veículos;
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f) Ginásios de esportes;
g) Outros locais de uso privado.
III — Constam nos quadros I e II destas normas, as discriminações dos procedimentos
dos órgãos envolvidos, assim como das definições de prazos de tempo mínimo para que os
organizadores ou promotores dos eventos atendam às exigências legais estabelecidas em lei.
IV — As vistorias finais realizadas pelos técnicos do Corpo de Bombeiros e da
Diretoria de Polícia Técnico — Científica da Polícia Civil ou representantes de órgãos com poderes
para tal, deverão ser realizadas até vinte e quatro (24) horas antes do horário previsto para o início
do evento. Estas vistorias poderão ser realizadas de forma conjunta e em mais de uma
oportunidade.
V — A autorização oficial para realização do evento, somente será concedida pelo
setor competente da Polícia civil — DPA, mediante a apresentação de toda a documentação legal
fornecida pelos órgãos envolvidos, principalmente referentes aos Laudos de Vistoria Técnica
expedido pelo Corpo de Bombeiros e pela Diretoria de Polícia Técnico- Científica ou outro órgão
com poderes para realização desses serviços , aprovando as instalações do local a ser utilizado no
evento.
VI — Nos casos dos grandes eventos populares serem realizados em Municípios do
interior do Estado, estas normas serão obedecidas, no que couber e conforme as competências dos
órgãos envolvidos ali sediados.
VI — Estas normas poderão ser modificadas ou complementadas, em observância a
novos dispositivos legais.
Bele, 09 de outubro de 1998.
BENEDITO ORLANDO DE FARIAS AGUIAR
Diretor de Ações Integradas/SEGUP
NORMAS ORIENTADORAS — QUADRO I:
ESPAÇOS PÚBLICOS:
PROCEDIMENTOS DOS ORGANIZADORES OU PROMOTORESÓRGÃOS ENVOLVIDOS — PRAZOS:
Análise e decisão sobre o local do evento (avenidas, praças públicas, praias, etc.);
Solicitação de autorização do (s) Órgão (s) para realização do evento.
PREFEITURA MUNICIPAL.
(CTBEL e FUNVERDE) Sessenta (60) dias antes do evento.
Definição de necessidades de esforço de energia elétrica na área do evento.
Solicitação dos serviços necessários, ao órgão competente.
CELPA, Sessenta (60) dias antes do evento.
Definição e preparação de pontos de atendimento/resgate e de localização de
ambulâncias e outros meios de socorro (primeiros socorros);
Previsão de áreas para evacuação de pessoas, ambulâncias ou outros veículos de
atendimento aos necessitados;
Segurança para os postos de atendimento aos necessitados;
Solicitação dos serviços aos órgãos especializados, informando os dados gerais sobre
o evento. SESPA, DEFESA CIVIL ESTADUAL e MUNICIPAL.
Trinta (30) dias antes do evento.
Controle de poluição sonora;
Manutenção das áreas verdes do local do evento.
Solicitação aos órgão competente, da licença especial para a realização do evento no
local escolhido.
PREFEITURA MUNICIPAL
(FUNVERDE) vinte (20) dias antes do evento.
Análise da necessidade de segurança do evento com vistas à garantia da ordem
pública;
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Informação aos órgãos competentes fornecendo dados gerais sobre o e ento (duração,
horários, público, participantes, etc), para fins de planejamento do serviço;
Solicitação de policiamento para o evento programado.
POLICIA MILITAR. E POLICIA CIVIL
Vinte (20) dias antes do evento.
Apresentação dos projetos nos órgãos com as respectivas Anotações de
Responsabilidades Técnicas (ART), para fins de análise e aprovação.
Execução das obras no local do evento, segundo os projetos arquitetõnicos e de
combate a incêndio e pânico, aprovados pelos órgãos competentes, CBMPA, PREFEITURA,
CREA, DIRETORIA DE POLICIA TÉCNICO- CIENTÍFICA.
Vinte (20) dias antes do evento.
Definição de necessidade de instalação hidráulica para o local do evento;
Definição de necessidade de instalação e/ou ampliação dos serviços telefônicos na
área do evento;
Solicitação dos serviços aos órgãos competentes.
PREFEITURA, COSANPA, e TELEPARÁ, quinze (15) dias antes do evento.
Solicitação de Vistoria técnica, após a conclusão das obras no local do evento;
Solicitação de vistoria nos veículos tipo trios elétricos, carros alegóricos, canos de
som, etc.
013S: Tem direito à vistoria
CBMPA, PREFEITURA, CREA e DIRETORIA DE POLICIA TÉCNICO —
CIENTIFICA- DETRAN, cinco (05)dias antes do evento.
Previsão de venta de ingressos em qualidade adequadas e contratação de seguro
quanto à acidentes;
Definir e informar aos órgãos competentes os nomes dos organizadores ou
promotores do evento (pessoa física e/ou jurídica);
MINISTÉRIO PÚBLICO e DEFENSORIA PÚBLICA, cinco (05) cinco dias antes do
evento.
Solicitação de autorização oficial para a realização do evento, apresentando ao órgão
competente todos os documentos legais exigidos por lei.
POLICIA CIVIL (DPA) — Vinte e quatro (24) horas antes do evento.
Providências a respeito da execução dos serviços de limpeza pública no local do
evento e área adjacentes ao mesmo;
Solicitação dos serviços de limpeza pública ao órgão competente.
PREFEITURA (Sesan e Limpeza Pública) — Antes, durante e após o evento.
NORMAS ORIENTADORAS — QUADRO II:
ESPAÇOS PRIVADOS:
PROCEDIMENTOS DOS ORGANIZADORES OU PROMOTORESÓRGÃOS ENVOLVIDOS — PRAZOS:
Definição de necessidades de esforço de energia elétrica na área do evento.
Solicitação dos serviços necessários, ao órgão competente.
CELPA, trinta (30) dias antes do evento.
Análise da necessidade da segurança do evento com vistas à garantia da ordem
pública
Informação aos órgãos competentes fornecendo dados gerais sobre o evento (duração,
horários, público, participantes, etc), para fins de planejamento do serviço.
Solicitação de policiamento para o evento programado.
POLÍCIA MILITAR E POLICIA CIVIL, vinte (20) dias antes do evento.
Controle de poluição sonora.
Manutenção das áreas verdes do local do evento;
Solicitação aos órgão competente, da licença especial para a realização do evento no
local escolhido.
PREFEITURA
(FUNVERDE), vinte (20) dias antes do evento.
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Analisar e decidir sobre a necessidade de desvio do tráfego nas imediações do local
do evento;
Solicitação dos serviços aos órgãos competentes. PREFEITURA (CTBEL), POLÍCIA
MILITAR ou POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL, quinze (15) dias antes do evento.
Definição de medidas referentes à prevenção contra incêndio, pânico e atendimento
de primeiros socorros.
CBMPA, SESPA ou SEMAS, quinze (15) dias antes do evento.
Previsão de venda de ingresso em quantidades adequadas e contratação de seguro
contra acidentes;
Definir e informar aos órgãos competentes, os nomes dos organizadores ou
promotores do evento (pessoa fisica e ou/ jurídica).
MINISTÉRIO PUBLICO e DEFENSORIA PÚBLICA
Cinco (05) dias antes do evento.
Solicitação da autorização oficial para a realização do evento, apresentando ao órgão
competente todos os documentos legais exigidos por Lei.
POLICIA CIVIL — DPA, Vinte e quatro (24) horas antes do evento.
Providenciar limpeza pública nas áreas externas do local do evento (vias fronteiriças
ao local).
PREFEITURA (limpeza pública), após o evento.
Em 09 de outubro de 1998.
BENEDITO ORLANDO DE FARIAS AGUIAR
Diretor de Ações Integradas SEGUP
DECRETO N° 3.366, DE 19 DE MARÇO DE 1999.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 135, inciso V da Constituição Estadual. e
Considerando o Decreto n0 08/99, de 06 de março de 1999, editado pelo Prefeito
Municipal de Monte Alegre, que declarou a existência de Situação de Emergência na zona urbana
daquele Município, que se encontra em situação crítica em decorrência das erosão causada por
enxurradas, face a grande intensidade de chuvas, ocasionando desabamento de encostas e
comprometendo a segurança da população local;
Considerando que a Coordenação Estadual de Defesa Civil verificou e constatou a
existência de Situação de Emergência;
Considerando que compete ao Governador do Estado homologar referido ato, nos
termos do art. 12 do Decreto Federal n° 895, de 16 de agosto de 1993, a fim de que passe a ter
validade para os fins previstos nos dispositivos legais mencionados,
RESOLVE:
Art. 1° - Homologar o Decreto n° 08, de 06 de março de 1999, editado pelo Prefeito
Municipal de Monte Alegre, que declarou a existência de Situação de Emergência na zona urbana
daquele Município.
Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALACIO DO GOVERNO, 19 de março de 1999.
ALMIR GABRIEL
Governador do Estado
PREFEITURA MUNICIPAL, DE MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N° 08/99.
DECLARA, FACE AOS VENDAVAIS, ÀS ENXURRADAS E AOS DESASTRES
DELES DECORRENTES, SEGUIDOS DE DANOS MATERIAIS NA ÁREA URBANA DO
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE.
"ESTADO DE EMERGÊNCIA" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE, ESTADO DO PARÁ, no uso de
suas atribuições conferida pelos arts. 1° da Constituição Federal e 52, inciso XXVI a Lei Orgânica
do Município de Monte Alegre, e
Considerando os vendavais e temporais, que tem se projetado cop'osamente nesta
unidade política causando desabamento de encostas, que atingiram cerca de 30 (trinta) famílias,
soterrando suas residências, afora outras séries de danos materiais.
Considerando o iminente desabamento de outras encostas, que coloca em risco o
patrimônio e a integridade física dos munícipes de vários bairros da área urbana;
Considerando a falta de recursos financeiros por que passa esse Município, fato que
impossibilita-o de dar ajuda imediata às famílias que tiveram danos materiais, concornitanternente
com a continuidade dos serviços públicos essenciais.
Considerando o progressivo agravamento do problema e a respectiva da ocorrência de
epidemias.
DECRETA:
Art. 1° - Fica decretado "ESTADO DE EMERGÊNCIA", na zona urbana do
Município de Monte Alegre.
Art. 2° - Os serviços municipais podem ter seu curso direcionado para as necessidades
mais pertinentes diante desta situação de Emergência.
Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre, em 06mar99.
JARDEL VASCONCELOS CARMO
Prefeito Municipal
DECRETO N° 3.365, DE 19 DE MARÇO DE 1999.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 135, inciso V da Constituição Estadual, e
Considerando o Decreto n° 022/99, de 26 de fevereiro de 1999, editado pelo Prefeito
Municipal de Óbidos, que declarou a existência de Situação de Emergência na zona urbana daquele
Município, que se encontra em situação crítica em decorrência da erosão causada por enxurradas,
face a grande intensidade de chuvas, ocasionando desabamento de residências e comprometimento
da segurança da população local;
Considerando que a Coordenação Estadual de Defesa Civil verificou e constatou a
existência de Situação de Emergência;
Considerando que compete ao Governador do Estado homologar referido ato, nos
termos do art. 12 do Decreto Federal n° 895, de 16 de agosto de 1993, a fim de que passe a ter
validade para os fins previstos nos dispositivos legais mencionados,
RESOLVE:
Art. 1° - Homologar o Decreto n° 022, de 26 de fevereiro de 1999, editado pelo
Prefeito Municipal de Óbidos, que declarou a existência de Situação de Emergência na zona urbana
daquele Município.
Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALACIO DO GOVERNO, 19 de março de 1999.
ALMIR GABRIEL
Governador do Estado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS:
PODER EXECUTIVO
DECRETO N° 022, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1999.
Declara "SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA", na zona urbana do Município de Óbidos.
O Exm° Sr. Prefeito Municipal de Óbidos, Estado do Pará, no uso de suas atribuições
legais, e..
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Considerando o grande risco de desabamento de vinte (20) residências localizadas na
Estrada Dom Pedro I, em conseqüência da erosão causada pela enxurrada , face a grande
intensidade de chuvas;
Considerando a falta de galerias suficientes para o escoamento das águas fluviais;
Considerando que outros perímetros urbanos tais como, as vias Felipe Bentes,
Liberdade, Siqueira Campos, Justo Chermont, Independência, respectivamente, situadas nos
bairros de Santa Terezinha, Fátima, Cidade Nova e Centro;
Considerando que os cais de arrimo encontra-se em péssimas condições, com 50% de
sua estrutura desabando, com a possibilidade de se acentuar com a chegada da enchente e das
grandes enxurradas;
Considerando que a Prefeitura Municipal não dispõe de recursos suficientes para
equacionar ou minimizar situação de risco que assola toda a área urbana da sede do Município.

DECRETA:
Art. 1° - Fica decretado "SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA", na área urbana da sede
do Município de Óbidos, em consequência das enxurradas, consequentes das fortes chuvas.
Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Óbidos, em 26fev99.

JOSÉ MARIO DE SOUZA
Prefeito Municipal
(Transc. do D. O. E n° 28.927, de 22mar99)

42 PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA:
1- REFERÊNCIA ELOGIOSA:
O Cel. QOBM Comandante Geral do CBMPA, no uso da competência que lhe
confere o art. 11, inciso Ido RDCBM, resolve:

ELOGIAR:
Por proposição do Cel. QOPM ROBERTO DA ROCHA KÓS — Diretor de Recurso
Humanos da PMPA.
Aos Sds BM REGINALDO MONTEIRO DA SILVA e EVALDINEY RIBEIRO
MONTEIRO, ambos do CBMPA, adidos a Casa Militar da Governadoria do Estado.

Ao deixar a Chefia da Casa Militar da Govemadoria do Estado, no final deste período
do Governo 1995-98, com certeza de haver alcançado com êxito os objetivos propostos, sinto-me
com a consciência do dever cumprido.
Entendo porém, que um trabalho dessa importância, quando se esta diuturnamente
envolvidos pela função e, onde a margem de falhas foi mínima, só pode ser resultado do empenho
de uma equipe de profissionais que possui, além do preparo técnico, a consciência do papel que
desempenha e da responsabilidade assumida
Assim sendo, aproveito o momento para agradecer e principalmente elogiar os
integrantes da Casa Militar, pelo exercício responsável das incumbências que lhes foram
designadas durante o período que tivemos a oportunidade de conviver, trocando experiências e
buscando a melhoria de qualidade no resultado do nosso trabalho.
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Quero pois, publicamente louvar a maneira como todos se houveram, cada um dentro
da esfera de suas atribuições, como lealdade, zelo e dedicação sempre demonstrados. Aos Oficiais
e Praças, companheiros da Policia Militar, que muito bem representaram a nossa Instituição, quer
no exercício de suas missões, quer no relacionamento com os segmentos que compõem a estrutura
do Governo. Aos servidores civis, sob a minha administração, que tão bem assimilaram,
entenderam e não mediram esforços para atingir o objetivo comum que norteia todos aqueles que
integram a Casa Militar. (Individual).
(Transe. do BG/PM/PA n° 32, de 18fev99).
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