F.STADO DO PARÁ
011iP0 DE BOMBEIIROS FMI L!
COMANDO GERAL
JUUDÁitNCIA GERAL

ÊLEM-PARA, 02 DE SETEMBRO DE 190.
OLETIM GERAL N° 160
Para conhecimento clu orgão.s subordinados e devidd execução publiico o seguinte:

P PARTE - SERVIÇOS DIAMOS:
Serviços para o dia 03set99 (SEXTA-FEIRA)
Ofiélal Suparior de Serviço
Ten. Cel. Q0BM:13ENDELAK
Oficiial de Operações ao CIOp
Cap. QOBM REIS
Ofic;ial de Pia e Crtit S.O.S QCG
2° Ten. QOABM REGO
Oficial de Pia e Crnt de S.O.S. ao 1" GI
1° Ten. QOBM CHRISTIAN
Oficial de Eia e CoMandante de S S EFO/CFAE
1° Ten. QOBM MIA
Oficiial de Pia e Cnrit de S.O.S. ao 2" GI
2° Ten. QOBM SANDRO
Oficiial Encarregado de Inquiérito Técnico
Crrip. QOBM DONATO
Oficiial Odoridérlogo de Dia
Ca!p. Qos:am SILVIA
Ofic¡al Médico de Dia
cop. Q0SEM NO VOA
Peritos de Iiiicêndim; e Explcisões
2° Ten. QOBM ROBERTÕ
1° Ten. QOBM MARLON

22 PARTE INSTRUÇÃO:
SEM ALTERAÇÃO.
32 PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRAnVOS:
1- ASSUNTOS GERAIS:
A - ALTERAÇÕES DE OFICIAIS:
I -1LICENAS DF: SAUD:É - CONCESSÕES:

Conforine parecar medito, concedi:
A contai- do dia 07set99, ao CO QOCEM RUI EURIDES DOS SANTOS LOEATO,
do QVG, mais 96h dê dispensa do esurço fisico e usei do calçado.
A contar do dia O1set99, ao 1° Ten Q00,M MAR.LON FRANCÊS BRITO, do QCG,
96h de dispensa do enforço fisico.
A confira. do dia 31aga99, ao Cap QÓCBM CARLOS PONTES DE SOUZA, do
QCG, 96h de dispensa do esfbrço fisiço.
2 -*IRIAS - CONCESSÃO:
Concede a contar do dia 08set99, aos Oficiais EM abaixo relariionadoS, o perirádo de
regulaiMentar rõlativo ao ano dr: 1998. Apresentações: 08out99.
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Cap. QOBM JOSÉ ORLANDO DE SOUZA SILVA, Ca$ Q0SEM MAURO
TADEU DA. SILVA OLIVEIRA, 1°. Tens QOBM LUIS FERNANDO CAJANO0 PERFURA,
MARLONFRANCEZ BRITO e 2° Ten. QOEM CHALYSTON WYTTING CARDOSO.
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ESCOLA DE FORMAÇÃO DE OrICIAIS
1° Tet QOBM CLEEER ALAR TAVARES AIA
2° GRUPAMENTO DE INCINDIO/CAST
2° Teia QOBM MARCOS FABIANCi DA CO
(Ref. Nota no 73/99- DP)
B -ALTERAÇÕES DE PRAÇAS.:
1.- LICENÇAS DE SAÚDE - CONCESSÕES:
ConfOrme parecer médico, concedi:
A coa iter do dia Olset59, ao Cb BM MÁRCIO
dispensa de serviço fora dó aquartelamento.. Apresentação:
A contar do dia Olset99, ao 3° Sgt ISM RA(
QCG, 24h de dispensa de serviço fera do aquartelamento..;
A conitar do dia Olset99, ao Sd BM NIETO.
QCO, 72h de dispensa de serviço fbra do aquartelamento. .
WA.i.
A contar do dia 30gigo99, aO Cb
SARE, 961i de dispensa de Serviço fora do aquartelamento.
A contar do dia Olset99, ao Cb BM
dispensa de serviço fora do aqualtelamerito. Apresentaça

A S,4RQUIS

OUZA FERREIRA, do QCO, 96h de
set9!7.
LINDO FERREIRA SOBRINHO, da
resentação: Oikset99.
CESAR DA COSTA ALMEIDA, do
resediaçâo: 0i1set99.
EMAR CHAGAS DE SOUZA, do
reseibtação: 03set99,
PRATA RIBEIRO, do QCG, 96h dib
05set99.

2 - TRANSFERI NCIASi
SFIRO:
POR NECVISIDADE DO SERVIÇO - T
Do QCG para a 6° SGIJI
2° Sgt BM PEDRO DA COSTA COPREA
NIL)R
3° Sgt BM CONSTATINO DA COSTA PAE'
3° Sgi BM EDSON CARDOSO FERNANDE. JÚNIOR.
Do QCG para o 1° GT
Cb BM SAMUEL BRITO LIMA
Sd BTVI EDIVALD O ALEIXOFERREIRA
Do 1° GI para o QC4.'
Cb BM MOACIR RAMOS BARBOSA
Sd HUMBERTO ALVES DOS REIS.
Do 3° G1 para o Q00.
Subten BM DAVI APIRAHÃO MORAES SC
3 - CLASSIFICAÇOES1
Classifico na Ajundância Geral (Banda de
MORAES SOARES.
Classifico na Diretoi!.i.a de Finançwi do Cli
BARBOSA e Sd BM HUMBERTO ALVES DOS REIS,

ica), oi Subten BM DAVI ABRAHAO
A, n Cb DM MCiACIR PAMOd
bos tio QCG.

II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS:
1 - CAM,a.RA DOS DEPUTADOS:
Disceirso pretendo pelo Deputado Federa. SILAS BRASILEIRO, em sazão da
Oomemeração do Dia do Soldado, na Ordena do Dl da CRmara dos Deibutados, no dia
2Sago9,.
Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Deputados,
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Nia mês em que se comemora o Dia do Soldado, homenageando estes bravos
guardiões da Ordem é da Paz Social, o Pais discute com grande dose de emoção julgamento
dos Comandantes Poiliciais Militares no episódio do Eldorado de Carajás.
Absolvidos em processo que se desenvolveu no c'bntexto de uma ordem i',Iemocrática,
muito embora com lances prévios de preparo peita uma condenação, como a mudança de
competência para o Tribunal de Ari, a titulo de satisfazer os anseios Internationais dos
Movimentos de Direitos Humanos, tem-se agora o resultado que os :interessados na condenação,
frustados relutam ene acatar.
A Sociedade Braidleira, discutindo a questão, fa.t! chegar a este Parlamento, como é
naturti no processai Democrático, manifestações diversas sobre o evento, Muitas delas
antagônicas sio que tem sido divulgado insistentemente pelos que buscavam e pressionavam pela
condenação. :Et', apesar do barulho armado pelos vencidos, mtlitos tent sido os apelos it sensatez e
ao "VEREDICTUM"', o que implica, em outras palaVras, respeito à justiça.
Pelico de dramas comoventes em toda história que envolve julá'earnentos de grande
repercussão, os tribunais são alvo de atenção' dos cidadãos, principalmente doando se coloca em
jogo o conecinto de Casos era que o inoder deis fatos Se bate tom poder do direito, envolvendo a
fragilidade Mamaria, o cenário preparado para detenininado irem, a'fitlibilidade dos ,,Julgadores e
principalmente, o que muita gente vem olvidando, a questão política gim se encontrei no
bastidores de cada história.
O julgtunento do caso do Eldorado, pelos contornos ripe lhes foram dados, se tornou! um
julgamento político, na medida que não são os axue se assentara para serem julgados, os
verdadeiros Mus. Tad° isto pode ser visto quando se peftebe (pile ao lado dos que latiam
arduamente pela condenação há personalidades que despendem um tremendo esforçai continuado
em dlesautotizar uma Instituição, na Polícia Militar, não strnente naquele episódio como em
muitos outro: ocorridos, tantos são oii fatos de embate daquela força da ordena contra desordeiros
organizados, num "continuara" que joga saibre a Corporação todo o ódio possível, eis que
representa a "Força Pública Organizaria Constitucimialmenter, portanto uma força Colocada em
defesa dos direitos, pica o erdrentamento de questões de ordem publica, o que a coloca serttpre
em contínuo confronto, não Com os Cidadãos, ordeiros e pacificos, más sim oorn os e.jtie trazem a
intranquilidade à Sociedade é contribuem para a desordem e o caos.
EM conchiatto, neM são os Comandantes rpm estão sendo julgados,
Não partiu deles a iniciativa de ir ao local do confronto. :Iroram Mandados e
comandados por algtlém, naquelas circunstâncias de "luta" 'para exercitar a força tem nome do
Estado de Direito. Está sendo julgada a Instititição Policial Militar, pois é ela, o alvo predileto dos
inconformados.
Assim, muito embora seja Constitucionalmente organizada para os primeiros embates
contra a ordem instituída, ot interessados etp implantar a "anomia" desejam se ver livret de
quem os impede de atingir seus objetivos. Afastar a PM e tatingui-la, se passível, ã todo custo
(quarto mais barulho e vozerio melhor) para que a Instituição não venha cuidar de tarefas que
lhe cabe exercer no exercíciO de seu mister de manter a ordem públi'ca e defender o Estarlt de
Direito.
Cidocandó as coisas nos devidos lugares, não esktmos defendenda a cultura da morte
nem poderiatims fazê-lo. A defesa dai vida e da integridade fisica é a fim desejado pela maioria
dos cidadãos i)rdeirca deste Pais como o é tarabém por aqueles que defendem o clima de respeito
aos direitos Sindarnentais, noa seu conjunto, incluindo também, o direito do propriedade é da
liberdade de locomoção.
Não foge, destarte', ao cidadão conium deprimente espetáculo de ver a força pública,
ao sil colocar contra desordens continuadas, ser atacada e posta a correr, sob chuvst de
instrOtrientos contundentes os, mais diversos é até de armas de fogo.
Aia ver como réus os Comandantes poderia o cidadão invocar o quadro no qual, na
vida, ninguém foge aio processo embora não saiba porque a processado nem qual é o tribunal
perante o qual o processo se desenvolve. Uma imagem de Kafka, sem dúvida, Porém foi ao palco
arranjado para uma condenação que não houve é que repercute tanto. As regras do jogo foram
colocadas, mais no meio do caminho, já nela mais servem. Até o Ministério Público, de doem
depende a defesa da ordem instituída, corre dç sua obrigação tumultuando o triste espetáculo.
Este discurso é uni chamamento à serenidade e ao .•bom senso.
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em democráfica, acompanhado pela

O julgamento se desenvolveu na pleusitude dtl
en>munidade Internacional. O palco foi tnontachá para
;imprevisto. É natural que, vencidos em sua tese, se is
isanontrast toda 0. série de defeitos, reais car fictício
jiirlgamertto. Mas não refletirá, tal resultado, o correto serit
ri questão foi cplocada2 Se o julgamento político sl •
Comandantes e dos membros que a compõem, ocorre Mi
rima desordem organizada e devidamente comandada, não

peei¥ cujo resultado é coasideradi)
am desapontados e agora p•ocurent
paro desautorizar publicas/lente ti
de muitos, nas circuastânciaii em que
Políc ia Militar, na pessoa de serre
cenário em que ela ssç confronta cone
alará mais alto o senso de ordem e da

rsspeito'i'

Muitos são as: reflexões que do fato escorrem, s cidadãos cartameniç continuam em
sina silenciosa avaliação e com certeza prevalecerá o reco ecirriento ao trabalho segure e efica.r.
chie deseavolve rio longo de sua história, a nossa gloriosa lida Militar.
Muito Obrigado!
CÂMARA DOS DEBUTADOS

42 PARTE -;PUSTIÇA E DI
1 1NSTAURA0.0 Di SINDICÂNCIA:
PORTARIA N° 479,, DE 18 :DE AGOSTO
Ao 1" Ten. QOBM A:bAILTÕN FRANCEL

PUNA:
1999 - GAB. CMDO.
DE NOUZA.

Tendi) chegado ao meu conhecimento os fato onstranes do:s documentos eis anexo,
determino que seja- instaurado com urgência Sindicáncia a r • eito, delegando-vos para esse fim as
atribuições policiatis que me competem.
2 PUNIÇÃO DISCIPLINAR:
O cap. QOSBM respondendo pela Diretor de Sande deste CBMPA, nus uso clfe
competência que lhe confeite o art. 11, incisio M do RDCBt resolve:
PUNIR:
1
Com a)4 (quadro) dias de DEIVNÇÃO, o Sd I, iMAt,AQUIAS BRr[O DA COSTA,
da POLIBOM, por ter no dia 07ago99,. no interior ds 21 SCM-Icoettaci, por motivai torpe,
desrespeitado com palavras seu superior :hierárquico, e ai d a usado os seguintes textuais: "Olha
sargelito eu não tenho medo de parte", e quando repo •u-se çm defesa próhria, através da
memorando no 0651/99-DS,• não apresentou argumento que tificasse o aro. N°s lid, 63, 17, 102 4:,
15/5 do anexo I do art. 15, com atenuante de incises II do • 19 e agravantes de incisos I, III e VI,
alíneas "a!' e "d" cip art. 20, tudo cia RDCBM. Trukasgress média, permanece mi comportamento
"BOM". A, referidnpunição é a ccnitar do cilia 02sed99. Rec iha-se sia QCG fazendo serviço. '-

1

A — Cel !ORM ,kG 830n ,5
Gemido C :r PA
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