ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO GERAL.
AJUDANCIA ¡URAL
BELÉM-PARÁ, 12 DE RIMO DE 999,,_

BOLETIM GERAL N 125
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte:
1.2

PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS:

Serviços para o dia 13ju199 (TERÇA - FEIRA)
Ten Cel. QOBM EDSON
Oficial Superior de Serviço
1° Ten. QOBM MARCOS REIS
Oficial de Operações ao ClOp
2° Ten. QOBM SAULO
Oficial de Dia e Cmt S.O.S ao QCG
20 Ten. QOBM RABELO
Oficial de Dia e Cmt de S.O.S. ao 1° GI
1° Ten QOBM PALHETA
Oficial de Dia e Comandante de S .0. S EFO/CFAE.
20 Ten. QOBM SANDRO
Oficial de Dia e Cmt de S.O.S. ao 2° GI
Ten. QOBM SAULO
10
Oficial Encarregado de Inquérito Técnico
Cap. QOSBM MAURO TADEU
Oficial Odontólogo de Dia
Cap. QOSBM R. MAGALHÃES
Oficial Médico de Dia
Cap. QOCBM EDMILSON
Peritos de Incêndios e Explosões
1° Ten. QOBM MARLON

2g PARTE - INSTRUÇÃO:
SEM ALTERAÇÃO.
3g PARTE ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS:
1- ASSUNTOS GERAIS:
A — ALTERAÇÃO DE OFICIAL:
1— SEGUIMENTO E REGRESSO:
Seguiu no dia 09jul e regressou no dia 12ju199, do Município de Salinópolis/PA, o
Ten. Cel QOBM EDSON SARMANHO PAULINO. do QCG, onde se encontrava a serviço desta
Corporação, supervisionando os serviços de prevenção e guarda-vidas naquele município.
B — ALTERAÇÕES DE PRAÇAS:
1— SEGUIMENTO E REGRESSO:
Seguiu no dia 09jul e regressou no dia 1.2ju199, do Município de Salinópolis/PA, o 2°
Sgt BM JOSÉ CARLOS FERREIRA DE JESUS, do QCG, onde se encontrava a serviço desta
Corporação , na função de condutor e operador de viaturas naquele município.
2 — LICENÇAS DE SAÚDE — CONCESSÕES:
Conforme parecer médico concedi:
DA SILVA,
a) A contar do dia 10ju199, ao 3° Sgt BM EMERSON NELSON GOMES
serviço fora do aquartelamento. Apresentação:12jul99.
do QCG, mais 96h de dispensa do
b) A contar do dia 02ju199, ao Cb BM JEAN CARLOS NEVES DE SOUZA, da 1'
SCl/IMAR1TUBA, mais 96b de dispensa do serviço fora do aquartelamento. Apresentação:
06jul99.
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c) A contar do dia 10ju199, ao 3° Sgt
SANTOS, do QCG, mais 96h de dispensa do serviço
14jul99.

CARLOS
do aquartelamen a. Apreoentaf

d) A contar do dia 04ju199, ao Sd BM RO
mais 96h de dispensa do serviço fora do aquartelamento.

ON DA LUZ BARBOSA, do QCG,
sentação: 08ju199.

e) A contar do dia 1 ljul99, ao 3° Sgt EM GIL
mais 96h de dispensa do serviço fora do aquartelamento.

RTO DA SILVA COSTA, do QCG,
sentação: 15ju199.

II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS:
1— OFÍCIOS RECEBIDO — TRANSCRIÇÕES:
OF. N° 384/99- DA SECRETARIA MUNIC AL DE EDUCAÇÃO.
Senhor Comandante,
A Secretaria Municipal de Educação/ Coorden
satisfação de parabenizar e agradecer pela participação dess
Ilha de Caratateua, na Praia Grande no dia 11.04.99. Temo
fundamental importância para o sucesso deste projeto, uma
ser uma realização conjunta entre os diversos órgãos da
comunidades organizadas dos bairros, em parceria com
sociedade.
Outrossim, vimos esclarecer um fato ocorri
Lazer, realizada na Ilha de Cotijuba.
Considerando os diversos imprevistos na ocasi
feira à noite, do professor que iria ministrar a oficina e o de
em conseqdência do atolaniento do carro que as transportav
avisar os socorristas que se encontravam na praia, ficando
necessário também dizer, que lamentamos profundamente es
Neste sentido, vimos mui respeitosamente esc-1
contarmos com vossa compreensão e colaboração, agrade
estima e consideração.

oria de Esporte, Arte e Lazer, tem a
Órgão na Rua de Lazer realizada na
certeza que esta participação foi de
z que o mesmo tem a finalidade de
efeitura Municipal de Belém, e as
utros setores ou órgãos de nossa
no dia 13.06.99, durante a Rua de
dentre eles; a desistência, na sextaasiado atraso das crianças, ocorrido
coordenação não teve condições de
mesmos a espera da equipe. Faz-se
situação.
cer os fatos ocorridos. Na certeza de
mos e reiteramos nossos votos de

Atenciosamente,
SATUNA DE SOUZA MOREIRA
Diretora de Coordenadoria
OF. N° 127/99- DA POLIBOM
Informo a V. Ex'., que o Cap. QOCABM EM
EL JOSÉ SANTOS DUARTE, do
QCG, que a partir do dia 02 de julho de 1999, estará a
aposição da JISG BM, ou seja, se
encontra sob licença para tratamento de saúde. A inspeção d
referido oficial está marcada para o
dia 02set99.
HELTON JOSÉ DIAS DE /*TC/VOA — Cap
Presidente da JISG EM

EM

OF. S/N°/99- DA TV BOAS NOVAS.
A Televisão Boas Novas — Canal 4, uma Einiss
da Rede Boas Novas Brasil de
Rádio, Televisão e Satélites, tem a honra de congratular-se
V. Ex'., e todos que integram o
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, pela efeméri do
Dia Nacional do Bombeiro.
A coragem, a determinação, a perícia e o espirito
corpo que caracteriza a eficiência
dessa Organização Militar, formam a base do nosso orgulho
or aqueles cujo lema é "preservar
vidas e patrimônios".
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Aceite pois, nossos cordiais sentimentos e parabéns pela
DIA NACIONAL DO BOMBEIRO.
Cordialmente,
MARIO GOMES DE FREITAS
Diretor Executiva)
Of. N° 15399/99- DO GRUPO DE JOVENS NOVA GERAÇÃO.
O Grupo de Jovens Nova. Geração, criado com a finalidade principal de trabalhar o
jovem paraense a nível de esclarecimento no combate ao uso das diversas drogas que
encontramos com frequência em nosso dia e preocupados com a situação, desenvolvemos dois
projetos cujo temas são:
BRASIL, FUTURO SEM FOME;
BRASIL, TE QUERO SEM DROGAS.
Sendo de extensão nacional e com sucesso e reconhecimento de trabalho em todo o
Brasil, o grupo Jovem visa preparar o jovem nas áreas sociais, espiritual e moral; visamos ainda
preparar o jovem no mercado de trabalho com incentivo à instrução, pois entendemos ser a base
para a prosperidade depois de crer em Jesus Cristo.
Estaremos realizando um torneio denominado "1 Copa Nova Geração", no dia 31 de
julho no Estádio do Baenão e contamos com seu apoio no sentido de ceder 01 (uma) ambulância
com os seus devidos equipamentos e soldados para garantir a segurança do evento.
O evento dará início às 11:00h da manhã.
Acreditando poder contar com seu apoio, agradecemos e estendemos convite a sua
participação neste evento que com certeza só quem ganham são os jovens que atualmente suas
perspectivas de vida estão diminuindo a cada hora.
Cordialmente,
Pr. JOÃO LUIZ ALMEIDA DA SILVA
Coordenador do evento
DESPACHO: Ao Comandante do SARE para atender dentro de suas possibilidades.
2 — DIRETORIA DE PESSOAL DO CBMPA:
PARECER N° 056/99- DP.
OBJETO: Oficio n° 253/99 — Da Câmara Municipal de Belém, solicitando a cessão
do 3° Sgt BM JORGE HENRIQUE DA SILVA BRITO, pertencente ao Quartel do 1° GT
Considerando que a cessão do militar para a Câmara Municipal de Belém, para
exercer atividades preventivas e de combate a incêndio, são atividades pertencentes ao nosso
exercício profissional, previsto na Lei de Organização Básica e que a Casa Civil já tem
conhecimento e nos delegeu tal manifestação.
Vale ressaltar, que com a emancipação do CBM no Estado do Pará e a
descentralização operacional, criaram-se várias unidades operacionais, sendo que este crescimento
não foi acompanhado pelo efetivo, resultando em um aumento da carga horária de trabalho.
Portanto, no momento esta Diretoria é de parecer desfavorável.
Quartel em Belém, 29 de junho de 1999.
LUIS CLAUDIO RÊGO DOS SANTOS —1° Teu QOBM
Auxiliar da Diretoria de Pessoal do CBMPA
DESPACHO: 1. Homologo o parecer;
2. Ao Subcomando remeter a Casa Civil;
3. Publique-se e arquive-se.
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3 — REQUERIALENTO:

egimento

REQUEIRO, na forma expressa em nosso
Legislativa registre em ata da presente sessão, votos de apl

~r
i' Casa
ue esta

pela passagem do Dia Nacional do

Bombeiro, que ocorrerá no dia 02 de julho,
A data de 02 de julho lembra do serviço de e

nção de Incêndios, promovida pelo

Imperador D. Pedro II, através do Decreto Imperial de 02

ulho de 1856. A partir de então, foi

criado o Corpo de Bombeiros Provisórios da Corte, núcleo d I

demais corporações de prevenção e

combate a incêndios em todo o Brasil. D. Pedro II, através

Decreto n° 6.605, de 03 de julho de

1955, foi proclamado Patrono dos Corpos de Bombeiros.

i..

No para o Corpo de Bombeiros foi criado em
Portaria, com base nas Leis n° 1.074 e 1.101, que autorizam

de novembro de 1882, através da

Governador da Província a criar um

contingente destinado ao combate a incêndios e a retirar s

primeiro efetivo (30 homens), do

Corpo de Infantaria de Polícia.
Com a nova Constituição Estadual, O Decreto n

6.781, de 19 de abril deu autonomia

ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará, que hoje é uma inst

ição sólida, presente nos principais

municípios paraenses.
A Semana de Prevenção Contra Incêndios, insti

ida pelo Decreto n° 35.309, de abril

• eiro — apresentou uma programação

de 1954 — que concede os festejos do dia Nacional do Bo
abrangente em Belém e municípios do interior, como

r exemplo: ação cívico - social,

:as, vistoria técnica em edificações e

demonstrações profissionais, palestras em várias escolas públ
cultos evangélicos.
Nada mais justo do que reconhecer os relev

s serviços prestados a comunidade

paraense por essa Corporação, que em parceria com o Exér

to, Fundação Carlos Gomes, dentre

outros, desempenharam atendimentos as comunidades car

es. Proporcionando atividades de

caráter educativo, cultural e recreativo; além de ações

bientais. Aqui cabe ressaltar o

brilhantismo que o Projeto Mirim em seus meandros.
Essa tão afamada corporação está sempre na
técnico-profissional para o cumprimento de suas missões,
exercícios, dentre outros. Bem como da premiação "Bornbeir
A nós parlamentares, cabe esse conhecimento,

usca constante do aperfeiçoamento
orno: instruções, palestras, cursos,
Padrão".
e prestar. essa casa de Leis, nosso

votos de aplausos.
Requeiro ainda, que esta nossa decisão seja enc
Cel JOSÉ CUPERT1NO CORRÊA, Comandante Geral do C
ao Sr. Cap FERNANDO AUGUSTO CORRÊA DE
Salão Plenário Newton Miranda, aos 30 de jwih

inhada em sua íntegra, ao Exm° Sr.
o de Bombeiros Militar do Pará e
Chefe da 5'Seção do EMG.
de 1999.

DEPUTADO NADIR NEVES
Líder do PL

4 — PARTES RECEBIDA — TRANSCRIÇÕES:
PARTE ESPECIAL S/N°/99- DO 2° TEN Q0

M CASTRO.

Solicito a V. Erra., que a quantia de R$ 60

00 (seiscentos reais), referente ao

excedente do funeral de pessoa de minha família (genitora)

seja anistiado, em consequência de

estar passando por grande dificuldade econômica e não est

em condições de ressarcir o valor

acima referenciado.
Outrossim informo-vos, que sou arrimo de
plano de saúde para meus 03 (três) irmãos, sendo 01

ia e pago colégio, curso de inglês,
de criação e que tenho vários

empréstimos na praça
Fato este que levo ao vosso conhecimento.

JORGE EDISIO DE CASTRO TEIXEIRA — ° Ten QOBM
Despacho: 1. Indeferido por falta de amparo le
2. Publique-se e arquive-se.
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Vid.ao .~ 0...;faeza.o Jaft,arPARTE N° 21/99- DO CENTRO DE ATIVIDADES TEC CAS.
jun99, onde
Participo a V. Ex°., que foram apresentados neste CAT
participaram da Semana de Prevenção, nos dias 28, 29 e 30jun99, os 2° ens QOBM ROMULO,
EDSON, RABELO, LOAIR, SOUZA NOBRE e Asp. Of BM MELENDEZ.
FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ MOREIRA — Cap QOCBM
Chefe do Centro de Atividades Técnicas
5 — TERMO DE AVALIAÇÃO DOS BENS INSERVIVEIS PARA A
INSTITUIÇÃO:
Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de um mil novecentos e noventa e
nove, a COmissão de avaliação de bens móveis inserviveis para a instituição, nomeada pelo Exm°
Sr. Comandante Geral do Corpo de Bombeiro Militar do Pará, através da Portaria n° 308, de
08jun99, publicada em BG n° 108, de 15jun99, composta pelos Capitães QOBM MANOEL
SILVA DE FREITAS, MARCIO ALEXANDRE LIMA DO NASCIMENTO e Cap QOABM
ANTONIO CARLOS DE AVIZ MARTINS, tendo como presidente o primeiro e como membros
os demais, se reuniram no Quartel do CSMV/MOp do CBMPA, e avaliaram que os bens
inserviveis para a Corporação parafino de Leilão são os seguintes:
1. Viatura Kombi, marca Volkswagen, ano 88, modelo 88, placa JTA
1071, chassis 913WZZZ23ZJP006452, cor vermelha;
2. Viatura Gurgel Tocantins X 12 R, ano 90, modelo 90, placa JTB 0838,
chassis 9BUX12RTXL1G18328, cor branca;
3. Viatura Ambulância Tralic, marca Chevrolet IMP, ano 92, modelo 93,
placa JTA 5378, cor branca;
4. Viatura Fusca, marca Volkswagen, ano 81, modelo 81, placa AR 0330,
chassis B0190318, cor vermelha.
Observação: Os bens acima, encontram-se localizados no Quartel do
Centro de Suprimentos e Manutenção de Viaturas e Material Operacional — CSMV/M0p, na
Cidade Nova VI, SN 24, s/n° - Coqueiro.
LUIZ CLAUDIO SARMANITO DA COSTA — MAJ QOBM
Diretor de Apelo Logístico do CBMPA
(Ref. Nota n° 33/99- DAI)

42 PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA:
1-DIRETORIA DE PESSOAL DO CBMPA:
PARECER N° 061/99- DP.
OBJETO: OFÍCIO N° 010/99- CPP.
Analisando o documento em tela, esta Diretoria passa a expor o seguinte:
1.Considerando que o 30 Sgt BM ALEXANDRE OLIVEIRA DE MELO, na data de
21jan94, ingressou no comportamento "MAU":
2. Considerando que no dia 27out94, o militar em tela deu entrada em requerimento
solicitando melhoria de comportamento do "MAU" para o "INSUFICIENTE", e este documento
foi deferido de maneira incorreta pelo 1° Ten QOBM ANTONO ULISSES LOPES DE
OLIVEIRA, Chefe da SCS/CG na época, pois o militar em tela não tinha completado o tempo
necessário pararequerer tal pleito, conforme prevê o art. 53, § 6°, inciso I;
3. Considerando também, que somente foi transcrito em BG n° 226/95, o deferimento
do requerimento e não foi transcrito a melhoria de comportamento em Boletim Geral;"
4. Considerando que o militar se tivesse redigido documento solicitando melhoria de
comportamento do "MAU" para "INSUFICIENTE", e do "INSUFICIENTE" para o "BOM",
estaria no comportamento "BOM", desde a data de 21j an96.
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Face ao exposto, esta Diretoria é de parecer que se faça re
Disciplinar do 3° Sgt BM ALEXANDRE OLIVEIRA DE t LO, para
a partir do dia 21jan96.
É o nosso parecer. Salvo melhor juízo.
MARCOS AURÉLIO AQUINO LOPES — Te Ce1Q0BM
Diretor de Pessoal do CBMPA
DESPACHO: Do que tomem conhecimento os integrantes da CPP, para as
providências que o caso requer.
PARECER N° 062/99- DP.
OBJETO: OFICIO N° 10/99- CPP.
Analisando o documento em tela, esta Diretoria sa a expor o seguinte:
CASTRO FONSECA, na data de
1. Considerando que o 3° Sgt BM ANTONIO
24nov94, ingressou no comportamento "INSUFICIENTE";
tela deu entrada em requerimento
2. Considerando que no dia 29mar96, o militar
solicitando melhoria de comportamento do "INSUFICIENTE' para "BOM";
crito em BG n° 87, datado de
3. Considerando também, que somente foi
07maio96, o deferimento do requerimento e não foi transcri a melhoria de comportamento em
Boletim Geral;
no comportamento "BOM", na
4. Considerando que o militar em tela se enco
data de 23jan96;
cer que se faça retificação em BG
Face ao exposto, esta Diretoria de Pessoal é de
FONSECA, para comportamento
da Ficha Disciplinar do 3° Sgt BM ANTONIO DE CAS
"BOM", a partir do dia 21jan96.
É o nosso parecer. Salvo melhor juízo.
MARCOS AURÉLIO AQUINO LOPES — Te Cei Q0BAI
Diretor de Pessoal do CBMPA.
DESPACHO: Ao Secretário da CPP, para rei ar reunião para o dia 12jul99, para
tratar deste assunto.
2 — REFERÊNCIA ELOGIOSA:
O Ten Cel QOSBM Diretor de Saúde do CB A, no uso da competência que lhe
confere o anil, inciso RI do RDCBM, resolve:
ELOGIAR:
Aos militares: 2° Sgt BM ANGELO QUEIROZ E ALMEIDA, 3° Sgts BM CLOVIS
ALBERTO PINTO DA SILVA TORRES, OBEDE RODRI 1!I ES DA SILVA, Cbs BM SAMUEL
LEILA DA COSTA REGO,
FERREIRA BRITO, ROBERTO LUIZ REIS DE SOUZA,
LUIZ CLAUDIO COSTA REIS, FIRMINA FURTAD •1 DOS SANTOS, CIELENE DOS
SANTOS RIBEIRO, CRISTIANE. LEITE DA SILVA, Sds : M GILSON DA COSTA SILVA e
CLEY NASCIMENTO MORAES. todos da Diretora de San , os quais estiveram empenhados no
Sessão Extraordinária, datada de
serviço da Junta de Inspeção de Saúde, Ata 024/99, da
27maio99, para promoções de Oficiais e Praças. Por terem co l.,' dedicação, cumprido suas missões,
esso e lealdade, contribuindo assim
das mais simples as mais trabalhosas, desempenhadas com
de forma positiva para a administração desta Diretoria. Praç competentes, inteligentes e sinceras,
alto grau de profissionalismo e
cumpridoras de suas obrigações, demonstrando assim
sincronismo durante a execução dos serviços, sabendo transp as dificuldades e não se entregaram
ao desânimo mediante as dificuldades pela falta de algumas c dições. Tais militares são dignos de
serem tomados como exemplo por esta Corporação. LNDIVI AL
(ref. Of. e 122/99- Diretoria de Soá /CBMPA)
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O Ten. Cel QOBM Ajudante Geral do CBMPA, no uso da
o art.11, inciso III do RDCBM, resolve:

competência que lhe

ELOGIAR:

Aos Sds BM DHIEGO REBELO BARROS e ALEXSANDRO BAGUNDES

terem doado sangue voluntariamente à pessoas necessitadas, no
ambos do QCG, por
BARATA,
Banco de Sangue do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará — HEMOPA. Ato de amor à
vida que enobrece a Corporaçâo. INDIVIDUAL.

A — Cd Q0BM RG 830715
Geral do CBIWPA
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