
ESTADO DO PARÁ 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL 

AJUDANCLA GERAL 

BELÉM-PARA, 19 DE NOVEMBRO DE 2001. 

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

1' PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
Serviços para o dia 20NOV2001 (TERÇA-FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 	 MAJ QOBM PIQUET 
Supervisor de Arca 	 CAP QOBM PAULO 
Coordenador de Operações ao CIOp 	 CAP QOBM NASCIMENTO 
Fiscal de Dia ao QCG 
	

CAP QOCBM 
Encarregado de Inquérito Técnico 	 A CARGO DA DAL 
Oficial Odontólogo de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 
Oficial Médico de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 
Peritos de Incêndios e Explosões 	 CAP QOBM SERGIO 

TEN QOBM BENTES 

2' PARTE - INSTRUÇÃO 
SEM ALTERAÇÃO 

3' PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I - ASSUNTOS GERAIS 

A - ALTERAÇÃO DE OFICIAL 
1- CASA CIVIL DA COVERNADORIA DO ESTADO 

PORTARIA N° 1.041, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2001— COG. 
O CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO. no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n° 2.168, de 27 de maio de 1997, e 
Considerando os termos do Oficios 358/2001 — Gab. Credo. 

RESOLVE: 
Autorizar, o Cel QOBM JOSÉ CLTPERTINO CORRÊA, Comandante Geral do 

Corpo de Bombeiros Militar do Pará, a viajar a Fortaleza/CB, no período de 06 a 11 de 
novembro do corrente, a fim de participar do XXV Encontro de Comandantes Gerais das 
Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Casa Civil da Governadoria do Estado, 12 de novembro de 2001. 

SERGIO LUIZ ALMEIDA MANESCHV 
Chefé da Casa Civil da Goveraadoria do Estado 
(Transc. Do DOE a° 29.577, de 13NOV2001) 
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2 — ASSUNÇÃO DE FUNÇÃO 

Passa a responder pela função de Comandante do 4° SGBM/I - Salinópolis, no 
impedimento de seu titular, o 1° Ten QOBM ODIVAN FERNANDES DA CONCEIÇÃO, 
acumulativamente com a função que já exerce. 

(Ref. Of. n° 337/2001- 4° SGBM/I) 

3 — LICENÇA DE SAÚDE - CONCESSÃO 
Conforme parecer médico, concedi: 
A contar do dia 12NOV2001. 
Ao Cap QOBM CARLOS ALBERTO MOREIRA REIS, do 2° SGBM/I. 48h 

de dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 14NOV2001. 

I - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1 - XXV ENCONTRO DO CONSELHO NACIONAL DE COMANDANTES 

GERAIS DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES 
CARTA DE FORTALEZA 
Declaração ao povo brasileiro e, em especial, às autoridades responsáveis 

pela Segurança Pública no Pais. 

O Conselho Nacional dos Comandantes Gerais da Polícias Militares e Corpos 
de Bombeiros Militares, representando aproximadamente quinhentos mil militares estaduais. 
reunindo em sessão plenária na Cidade de Fortaleza/CE, deliberou, por unanimidade, e vem a 
público declarar que: 

1.O contexto atual da Segurança Pública no Pais requer a participação efetiva 
e integrada dos órgãos policiais responsáveis pela prevenção e repressão à criminalidade nas 
esferas federal e estadual, respeitadas as competências constitucionais, como forma de garantir a 
governabilidade. 

2. Antes de se permitir a participação das guardas municipais das atividades de 
polícia ostensiva e investigativa, bem como liberar-lhes recursos do Fundo Nacional de 
Segurança Pública, entende que a função básica dos municípios é desenvolver, implementar e 
manter políticas públicas voltadas à áreas social, em especial a educação, urbanização e saúde, 
contribuindo para o processo primário de prevenção a criminalidade. 

3. Entende ser necessária e urgente a alteração da legislação que regula o 
Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Nacional de Calamidades Públicas, no sentido 
de contemplar com recursos originários desses fundos, os Corpos de Bombeiros Militares, como 
também agilizar-lhes a disponibilização; 

4. Decide encaminhar proposta ao Conselho Nacional Antidrogas - CONAD, 
no sentido de que a Programação Educacional de Resistência às Drogas e a Violência — 
PROERD, seja reconhecida como Programa de Prevenção das Polícias Militares do Brasil, 
reivindicando representação junto ao referido Conselho; 

5. Reafirma a necessidade de ser viabilizada a liberação do profissional de 
Policia e de Bombeiro Militar das missões burocráticas, destinando-os para realização de suas 
respectivas atividades-fim, por meio da contratação de funcionários civis; 

6. Reforça o entendimento de que os Estados devem criar guardas encarregadas 
de realizar a segurança dos estabelecimentos regionais, de forma a permitir que o maior número 
possível de policiais militares sejam destinados a atuarem no policiamento ostensivo; 

7. Insiste na necessidade da revisão da Lei e 9.437/97, que instituiu o Sistema 
Nacional de Armas — SINARM, bem como na intensificação das ações dos órgãos federais de 
segurança no combate ao contrabando de armas e ao tráfego de drogas; 

8. Reafirma a necessidade da regulamentação do parágrafo 7° do art. 144 da 
Constituição Federal, que dispõe sobre a organização e funcionamento dos órgãos responsáveis 
pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades; 
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9. Entende como fundamental a aprovação do Projeto de Lei no 4.363/2001, Lei 

Orgânica das Polícias Militares e do Corpo de Bombeiros Militares, que atualmente tramita na 
Câmara dos Deputados; 

10. Ratifica manifestações anteriores no sentido de que seja estabelecido um 
piso nacional de remuneração, bem como a necessidade de garantir condições de moradia, saúde 
e educação aos militares estaduais; 

11. Finalmente ratifica a necessidade do reconhecimento do policial militar 
como autoridade competente para lavratura do termo circunstanciado ao exemplo do que já 
ocorre em alguns Estados, obedecendo, deste modo, ao objetivo fundamental da Lei n° 9.099/95, 
a melhoria do atendimento ao cidadão. 

Conclusão 
Os integrantes do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Policias 

Militares e do Corpo de Bombeiros Militares do Brasil, com o objetivo de manter as instituições 
militares estaduais unidades e integradas, em suas diversas atividades e imbuídos no propósito de 
legar ao povo brasileiro um sistema de segurança pública coerente e adequado ao terceiro 
milénio, e editam a presente Carta. 

Fortaleza/CE, 09 de novembro de 2001. 

2 — INFORMAÇÃO 
Aos Diretores, Comandantes de Grupamentos. Subgrupamentos e Chefes de 

Seções do CBMPA, quando da solicitação das salas de aulas, torres de treinamento, piscina, 
auditório e outros que estejam nas instalações do IESP, que o Oficio seja destinado ao Diretor do 
IESP e não ao comando do CFAE ou da EFO, para que assim possamos trabalhar dentro da 
cadeia de comando neste Instituto. 

(Ref. Of. n° 263/2001 — CFAE) 

3 - OFICIO RECEBIDO-- TRANSCRIÇÃO 
OF. N° 010/2001- DA AJUDANcIA GERAL DO CBMPA 
Extn°. Sr, Cel BM Comandante Geral do CBMPA 

1. Considerando que no próximo dia 19 de novembro de 2001, estaremos 
comemorando o Dia da Bandeira Nacional; 

2. Considerando que todos os anos esta data é comemorada no Quartel do 3° 
GBM, com a participação do efetivo e da Comunidade; 

3. Considerando que a coordenação do Projeto Escola da Vida em 
entendimento com o Prefeito de Santa Isabel, quer fazer esta Solenidade Cívico Militar em seu 
município, sendo aceito por este; 

4. Considerando que neste dia gostaríamos de reunir todas as Escolas da Vida 
deste Estado, com exceção de Santarém, 

É que solicitamos a V. Ele., que autorize a realização deste evento no 
Município de Santa Isabel com a participação das Escolas da Vida de: Castanhal, Matituba, 
Ananindeua, Abaetetuba e Belém, e que seja colocada a Banda de Música, bem como um 
contingente dos Quartéis do 7° 80BM/1, 1° GBM (COBAJUR), 2° GBM e do 3° GBM Marituba 
e Ananindeua, para que possamos realizar uma Solenidade Cívico Militar. 

Respeitosamente, 

WILSON LUZIO DA ROCHA BENDELAK 	TEN CEL QOBM 
Ajudante Geral do CBMPA e Coordenador do Projeto Escola da Vida 
DESPACHO: 
Que tomem conhecimento os comandantes das Unidades acima, no sentido de 

se fazerem presentes os alunos da Escola da Vida de cada município, bem como uma Comissão 
representativa do efetivo de suas respectivas UBM"s, no referido evento. 
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45  PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA 
1-ELOGIO 

O Cap QOBM Carlos Alberto Moreira Reis, Comandante do 2° SGBM/I —
Marabá. no uso da competência que lhe confere o art 11, inciso II do RDCBM, resolve: 

ELOGIAR: 
Os militares: 2° Ten QOBM GENILSON MARQUES DA COSTA. 30s Sgts 

BM HIDELBRANDO PERgRA DE ABREU, .10EL BRASÃO DIAS, MAX ANTÔNIO 
,BRITO DO CARMO BRAGA, Cb BM RINALDO GOMES DA SILVA,,ULBM CARLOS 
-ALBERTO PEREIRA JÚNIOR1TANILO HERENIO DE SOUZA, MARLOS ALEX ALVES 
MORAES„TEFFERSON DE SOUZA CAVALCANTI e FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 
FILHO, por terem no dia 220ut2001 (Segunda-feira), às 23h58, quando acionados para uma 
ocorrência de resgate a vítima de acidente automobilístico, às proximidades do Rio Itacaiúnas 
(embaixo da ponte), não terem medido esforços para elevar o nome do 2° SGBM/I, trabalhando 
com vigor e eficiência, realizando um trabalho de excelente técnica e qualidade, enaltecendo o 
senso profissional de cada militar envolvido na operação, mostrando dessa forma serem 
bombeiros militares altamente preparados para nossa atividade fim, levando em consideração o 
lema "VIDAS ALHEIAS E RIQUEZAS SALVAR", valorizando ainda mais o nome do 
CBMPA junto à comunidade marabaense, servindo todos esses militares citados, de exemplo 
para seus pares e subordinados. Individual. 

O Sd BM JOSÉ ARNOBIO DOS SANTOS, por vir realizando tarefas que 
estão beneficiando estruturalmente o quartel do 2° SGBM/I — Marabá, além de não medir 
esforços nas missões que lhe são ordenadas, fazendo com que nos orgulhemos de ter em nosso 
meio um militar tão dedicado e sabedor das suas obrigações, contribuidor nato em tudo que se 
refere ao bem-estar no quartel, colaborando dessa forma para um bom desenvolvimento desta 
unidade, servindo assim de exemplo para seus pares e subordinados. Individual. 

A 3° Sgt BM FRANCISCA DO COUTO LIMA, da Diretoria de Ensino e 
Instrução do CBMPA, que estava no momento à disposição do Curso de Combate a Incêndio na 
Floresta Amazônica — CCIFA/2001, por ter no dia 22 de Outubro de 2001 (Segunda-feira) 
auxiliado em uma ocorrência de resgate a vítima de acidente automobilístico às proximidades do 
Rio Itacaiúnas (embaixo da ponte), agindo de forma voluntária nesta ocorrência, contribuindo de 
forma positiva para o sucesso da operação, demonstrando uma grande dedicação pela profissão 
que exerce, estando disposta em qualquer momento a ajudar o próximo, movida sempre por 
valores dignos de profissionais da área de emergência médica, servindo assim de exemplo para 
seus pares e subordinados. Individual. 

JO 	 - Cal Q0BM 
do CBMPA 
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