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Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte 

1' PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
SEM ALTERAÇÃO 

2' PARTE — INSTRUÇÃO 
SEM ALTERAÇÃO 

3* PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS: 
I — ASSUNTOS GERAIS 

A — ALTERAÇÃO DE OFICIAL 
1 — ORDEM DO DIA 

PALAVRAS DO EXM° SR. CEL QOBM COMANDANTE 

GERAL DO CBMPA 
Excelentíssimo Senhor Doutor Alniir Gabriel, Governador do 

Estado Pará. Excelentíssimo Senhor Doutor Paulo Sette Câmara, Secretario 
Especial de Defesa Social e de Segurança Pública. Por extensão cumprimento 
em nome Corpo de Bombeiros Militar do Pará e da sociedade paraense as 
autoridades civis e militares presentes ou representadas. Comunidade em geral. 
Companheiros de labuta diária na busca dos desideratos da causa pública. 

02 de julho: Dia Nacional do Bombeiro Brasileiro. De norte a 
sul, de leste a oeste do país, o povo brasileiro reverencia os valorosos soldados 
da paz. O afago daqueles que admiram e confiam. De outro lado O semblante 
do ser Bombeiro a reluzir força e energia. O autogostar pelo próximo a 
esbanjar confiança de corpo inteiro. 

O sentimento que nos invade é um misto de nostalgia e da 
chegada de um novo tempo. Da figura idealizada do Bombeiro herói, a 
dominar os rimares do carro bomba importado da Inglaterra, nos caminhos da 

Santa Maria de Belém do Grão Pará, em direção ao if 05 da travessa Campos 

Sales. Raimundo, Santiago, João e Adoufo, Bombeiros de boa cepa, pereceram 
no bom combate. E Lemos, o intendente ardoroso da causa, no local a 
solidarizar-se com os nossos heróis. 	'  
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Mas o Corpo de Bombeiros não o mesmo de outrora. É 
corrente que a evolução das instituições é co comitante com a própria 
evolução da sociedade, no sentido de que devem ajustar aos novos tempos e 
responder adequadamente a seus anseios. A nos Corporação não fugiria a 
regra. 

Na concepção moderna, o Corpo de bombeiros, órgão integrante 
do Sistema de Defesa Social, se incumbe da execuç o das atividades que visam 
a prevenção e a redução dos prejuízos ou os humanos, materiais e 
ecológicos, resultado dos desastres individuais e c• etivos, por meio das ações 
de Defesa Civil e das singulares de Bombeiros. 

Na relação de cidadania, tem assento -manente nas discussões,- 
quando se trata de fomentar, criar e aprimorar os i 	entos ou mecanismos 
institucionais que garantam o seu exercício. 

Os exemplos têm mostrado o suces das parcerias entre este 
agente do poder público, comunidades e entidades blicas e privadas. Não há 
outra explicação, senão a capacidade empática a relação, que nasce da 
respeito e da confiança mútuos. A verdade é que sociedade brasileira tem 
verdadeira adoração pelos Bombeiros. Taiti • 	é verdade que as 
características das suas missões ajudam no stabelecimento de uma 
cumplicidade sem termo de comparação. O perfil do Profissional-Bombeiro 
requer um exacerbado conteúdo humanista e altruí ., para o trato com o seu 
público. A técnica profissional está associada à c 

I  

)1  • . cidade de proporcionar 
bem-estar ao seu cliente. 

Os convênios ou acordos de cooperaç :I, firmados nestes últimos 
meses são exemplos que falam por si: com Prefei !. s Municipais, Federação 
das Indústrias do Pará, Fundação Santa Casa d;II  Misericórdia, Conselho II Regional de Engenharia e Arquitetura, Secretaria E I; utiva de Saúde, Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natur. Renováveis e outros que 
estão sendo desenhados para o futuro próximo. É a • onjugacão de esforços. É 

O projeto Escola da Vida nos aproxi 
integra-los de modo a maximizar e otimizar resultad • 

: das questões sociais do 
 

entorno das Unidades de Bombeiros. Integramos Pr- iteras Municipais, clubes 
de serviços, indústrias, e famílias num trabalho • edicado a criança e ao 
adolescente em situação de risco. Estamos fazend I a diferença para quase 
1.500 delas. 

11 Festejamos a nova concepção da ação • - entiva. A fiscalização 
das edificações vem assumindo o contorno vol . • o para a avaliação de 
desempenho de cada unidade operacional de Bomb V iro. Antes o combate ao 
incêndio estava dissociado da ação preventiva. A desc ntralização do serviço, a 
integração das áreas operacionais e de fiscalização oporcionou a leitura de 
indicadores de apropriados e a conexão necessária ao m desempenho, com o 
aumento significativo da segurança contra incêndio e ânico nas edificações da 
Região Metropolitana. 
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Em Defesa Civil, a atuação meramente reativa deu lugar à pro-
ação como palavra de ordem. Se antecipar aos fatos, aos acontecimentos. 
Construir decisões, estratégias novas, organizar e otimizar recursos, antevendo 
as situações que simplesmente fogem à mesmice administrativa. Temos sido 
um escritório avançado dos Municípios. Fazer bem defesa civil é, sobretudo se 
envolver numa relação empática, que significa está presente, vivenciar a 
realidade local, fazer do problema do Município, o nosso problema. O curso de 
capacitação de agentes de coordenadorias municipais, realizado em Marabá, 
para representantes de 14 Municípios do sul do Pará fez parte desta política, e 
anuncia outros de caráter regional. 

O Bombeiro do Pará é hegemônico na Região Norte. E estamos 
trabalhando ainda mais para consolidar esta liderança. Neste sentido duas ações 
fundamentais estão sendo implementadas. A primeira é a implantação inédita 
da Força Tarefa Regional, destinada a combater incêndios florestais, em 
parceria com o PROARCO/IBAMA. O Pará assumirá a direção do núcleo 
estratégico e sediará o Curso de Combate a Incêndio na Floresta Amazônica, 
no próximo mês, no Município de Paragominas, com representantes dos nove 
Estados da Amazônia Legal. 

O segundo são os estudos que estão sendo levados a efeito para a 
implantação no Pará do Núcleo de Estudos de Pesquisa em Desastre, em 
parceria com as Universidades, que funcionaria a nível regional como UM 

centro de pesquisa e irradiador de conhecimento sobre desastre para toda a 
região Norte. 

Senhoras e Senhores, caros companheiros de trabalho. 
Ao assumir o Comando do Corpo de Bombeiros do Pará, à quase 

sete meses, sabedor dos grandes desafios que iria enfrentar, nos impusemos 
objetivos e metas ao alcançar no curto e médio prazo. Precisávamos ganhar 
tempo, ultrapassar etapas e nos inserir na dinâmica do Governo. 

Antes de tudo, uni diagnóstico sobre as quantas andava nossa 
instituição em todos os setores. Mobilizamos a alta gerência. Montamos 
comissões e subcomissões. Realizamos um seminário sobre o diagnóstico, que 
originou as proposições estratégicas. O processo tal qual o produto final eram 
igualmente importantes. Tratava-se de conhecer nossa instituição com 
profundidade. Sua dinâmica, processos, a cultura; vendo, percebendo, 
reunindo, ouvindo, comparecendo, com ações formais e informais em todas as 
áreas: operacional, prevencional, estratégica e logística. Sem deixar de lado o 
que era urgente e importante, o que não podia esperar. 

Concebemos uma nova forma de gestão que priorizava a 
participação sistêmica, que se configura como uma rotina em todas as áreas na 
busca do ambiente facilitador para os iguais e desiguais, com a criação do 
Conselho de Políticas e Estratégias, Conselho de Administração e os Conselhos 
Setoriais; a dele w ção, que ultrapassa a simples divisão da responsabilidade 
para a da autoridade; a descentralização que permite a fluidez e agilidade das 
ações consentâneas às decisões em todos os níveis; a desburocratização dos  
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processos administrativos; e a capacidade de or 	e otimizar recursos de 
toda ordem, na busca da excelência da conse ção dos nossos objetivos 
institucionais. 

A valorização do servidor Bom ro agora sob a ótica do 
resultado. Pois não se chega a este, sem a m mização da produtividade 
individual e coletiva, fator agregador dos obje os institucionais, que são 
consentâneos do comprometimento e da valorizaç da pessoa. 

Resultado é o que se impunha, mas o sem antes difundir com 
persistência a missão e a visão de futuro. Afinal sto nunca foi muito claro. 
Mas, não basta a consciência e a aceitação da 	são. Esta deve ser buscada 
com qualidade. A qualidade sob a ótica do cida o. Fazer, só, não basta. É 
preciso fazer bem feito. Neste sentido, tudo que so a a missão com qualidade, 
deve ser mantido. O que soma mais, deve ser p orizado. O que nada soma 
deve ser, simplesmente, eliminado. 

Neste contexto, a condição de "ser itar" torna-se uma questão 
adjetiva. Deve agregar valores positivos à missão m qualidade. Do contrário 
não haveria razão de sê-lo. O grande desafio que impõe a todos nós, é fazer 
coincidir o bom profissional, do bom militar. 

Dr. Almir Gabriel. Dr. Paulo Sette C 

Em novembro próximo o Corpo d=I Bombeiros do Pará estará 
completando 120 anos de existência. Ao analisar s história, dois períodos nos 
parecem significativos. O primeiro foi o Bombeiro Antônio Lemos. À época 
nossa Corporação vivenciou o seu período áureo, mo o ciclo da borracha, a 
ponto de ser considerado um dos melhores e mais m equipados da América 
do Sul, mas se restringindo apenas a cidade d- Belém. Para muitos era 
incompreensível a atenção de Lemos para com Bombeiros, fato que era 
aproveitado negativamente pelos seus opositores. 

O segundo é o Bombeiro do G1 erno Almir Gabriel, de 
abrangência estadual. No seu Governo o Corpo a a Bombeiros experimentou 
uni crescimento sem precedentes. Foram implan id I  das mais 12 unidades de 
Bombeiros na Capital e interior do Estado. Somam:. -se as 09 que já existiam, 
em 112 anos passados, totalizam 21 unidades, si, . 'ficando um aumento de 
142% de sua base física e de serviços. À cobertura m relação aos Municípios 
do Estado aumentou 100% acima da média nacio que é de 5%, situação que 
encontramos inicialmente. Os investimentos em viaturas e equipamentos 
ultrapassam vinte e oito milhões de reais, com : média de três milhões e 
meio por ano. 

Sr. Governador, não é exagero procl 	que foram necessários 
mais de 100 anos para que os Bombeiros experimentasse um novo período 
áureo, agora, sob o ciclo de um novo tempo para o Dará e para o seu Povo. 

Caros companheiros! 
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Muitos são os fatores que contribuem para o sucesso 
institucional. profissional e pessoal. E quaisquer que sejam eles, lá não 
chegaremos se antes não tivermos a compreensão de que o fruto do nosso 
trabalho e de nossa inteligência é uma porção da mente infinita, e que com a 
manifestação de nossos pensamentos e ações experimentamos um sentimento 
de unidade, onde a valorização maior é a preservação da vida. E a manifestação 
da vida, em todas as suas modalidades, proclama a existência de DEUS. 

"DEUS é uno. Ele não está jamais, como pensam alguns, fora do 
mundo, mas sim totalmente no mundo inteiro, está no universo e o universo 

está nele". 
Neste 02 de julho, data especial, para todos os Bombeiros do 

Brasil, temos a convicção de que estamos construindo um futuro melhor para a 
nossa sociedade com a certeza do dever cumprido: o de "VIDAS ALHEIAS E 

RIQUEZAS SALVAR". 
SALVE O DIA NACIONAL DOS BOMBEIROS! 

Muito obrigado. 

II — ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1- ATOS DO PODER EXECUTIVO 

DECRETO DE 2 DE JULHO DE 2002 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ usando das 

atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 135, incisos V e VII da 
Constituição Estadual e Art. 3° do Decreto 2.523, de 13 de maio de 1994. 

CONSIDERANDO os termos da proposta apresentada pelo 
oficio 264 datado de 11 de junho de 2002, do Comandante Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar do Pará, que tem como objetivo condecorar civis e militares 
que tenham prestados relevantes serviços ao CBMPA, contribuindo para o 
aperfeiçoamento da Instituição e sua projeção no âmbito Estadual e Nacional; 

DECRETA: 
Art. 1°- Fica Concedida a Medalha do Mérito Bombeiro Militar 

D. Pedro II às personalidades civis e militares a seguir: 
PERSONALIDADES CIVIS: 
Deputado Estadual CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA 

P Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 

Dr. SIMÃO ROBISON OLIVEIRA JATENE 

Deputado Federal JOSUÉ BENGTSON 

Deputado Estadual ANDRÉ TEIXEIRA DIAS 
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MIRANDA 

Deputado Estadual CLAUDIOM 

Deputado Estadual MÁRCIO 

 

DIAS DE ALMEIDA 

DEUSIDÉRIO TEIXEIRA 

    

Dr. FRANCISCO SÉRGIO BELI DE SOUZA LEÃO 
Secretário Especial de Gestão 

Dr. PAULO ROBERTO CHAVE RNANDES 
Secretário Executivo de Cultura 

Dr. NILO ALVES DE ALMEIDA 
Secretário Executivo de Saúde Púb ica 

do Pará 

Dr. LAURISTON JOSÉ LUVA 
Delegado Geral de Polícia Civil 

DANILO OLIVO CARLOTTO 
Presidente da Federação das Indú 

Dr. AMARO BARRETO DA ROC 

PERSONALIDADES MILIT 
Maj. Brig. do Ar CARLOS AUGU 
Comandante do 1° Comando Aéreo 

General-de-Brigada ÍTALO FOR 
Comandante da 88  Região Militar 

Ten Cel PM JOAQUIM SILVA SO 
Comandante do Policiamento Me 

Ten Cel BM EMANUEL LISBOA 

Maj BM JOÃO HILBERTO SOUS 

Cb 13M ADELINO VIANA 

Art. 2°- Este Decreto entra em vig 
2002, revogadas as disposições em contrário. 

OR 
s do Estado do Pará 

KLAUTAU 

O LEAL VELLOSO 
egional 

AVENA 

ZA 
politano da Polícia Militar 

VES DO NASCIMENTO 

FIGUEIREDO 

na data de 2 de julho de 

ALMIR GABRIEL 
Governador do Estado do Pará 

DECRETO DE 2 DE JULHO DE • 02 
O GOVERNADOR DO ESTADC DO PARÁ usando das 

atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 35, incisos V e VII da 
Constituição Estadual e Art. 3° do Decreto 2.523, de 13 de maio de 1994. 
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CONSIDERANDO os termos da proposta apresentada pelo 
oficio 264 datado de 11 de junho de 2002, do Comandante Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar do Pará, que tem como objetivo patentear o reconhecimento 
do Estado aos Bombeiros Militares que tenhüln prestado bons serviços 
prestados à prevenção de acidentes em geral, à segurança e à tranqüilidade da 

população. 

DECRETA: 
Art. 1°- Fica Concedida a Medalha de Bons Serviços aos 

Bombeiros Militares abaixo nominados: 
MEDALHA DE BONS SERVIÇOS 30 ANOS (METAL 

DOURADO): 
OFICIAIS DA RESERVA REMUNERADA: 

CEL RAIMUNDO ALEXANDRE DO NASCIMENTO 

CAP JOSÉ MOREIRA HOLANDA 

1° TEN FRANCISCO GOLENHESKY DA LUZ ..-

SUBTEN ADONIAS JOSÉ DE SOUZA 

MEDALHA DE BONS SERVIÇOS 20 ANOS (METAL 

PRATEADO) 
CEL ORLANDO ANTÔNIO SARMANHO FRADE ---- 

CEL MARCOS AURÉLIO AQUINO LOPES 

CAP ANTÔNIO CARLOS DE AVIZ MARTINS 

1° TEN JOSÉ CARLOS COSTA DO REGO 

2° TEN JOÃO SOARES DA SILVA 

SUBTEN FERNANDO DA SILVA NASCIMENTO 

SUBTEN DAMIÃO CORDEIRO DOS SANTOS 

SUBTEN OSIMÁ CAMPOS DE OLIVEIRA 

SUBTEN ANTONIO BARBOSA DA SILVA 

1° SGT ANTÔNIO CLÁUDIO MARTINS 

3° SGT JOSÉ RIBAMAR GOMES MARTINS 

3° SGT RAIMUNDO JORGE CASSEB DE ALMEIDA 

3° SGT ORLANDO JOSÉ DA CONCEIÇÃÔ TRINDADE 
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MEDALHA DE BONS SERVIÇOS 10 ANOS (METAL 

BRONZEADO) 

TEN CEL PAULO CEZAR PINTO DA SILVA TORRES 
MAJORES 
MÁRIO AVELINO WANZELER DE MATOS 

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA 

FERNANDO AUGUSTO CORRÊA DE MIRANDA 

CAPITÃES: 
ANTONIO ULISSES LOPES DE OLIVEIRA 

PETRONIO MARANHÃO DOS SANTOS LIMA JÚNIOR 

MÁRCIO VINICIUS DE LIMA PEREIRA 

1° TEN LUIZ ALBERTO PAMPLONA DA CUNHA 

2° SARGENTOS: 
VICENTE MENDES DE MORAES 

SEBASTIÃO DA COSTA MEDEIROS 

3° SGT MIGUEL MORAES DA SILVA 

CABOS: 
MISAEL SILVA GALVÃO 

JOSÉ NILSON MENDONÇA DO AMARAI, 

SOLDADOS: 
GILSON BEZERRA DA SILVA 

LUIS CLÁUDIO CARNEIRO DE LIMA k 

ADN1LSON CHAGAS DA SILVA 

JOSÉ JÚNIOR LOBATO CARNEIRO 

SD FRANCISCO CHAGAS BEZERP',A DA SILVA 

Art. 2°- Este Decreto entra em vigor na data de 2 de julho de 
2002, revogadas as disposições em contrário. 

ALMIR GABRIEL 
Governador do Estado do Pará 
(Transe. do DOE n° 29.730, de 03JUL2002) 
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4a PARTE — JUSTIÇA E DISCIPLINA 
1— RELEVAÇÃO DE PUNIÇÃO 

O Cel QOBM Comandante Geral do corpo de Bombeiros Militar 
do Pará, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 48 do Regulamento 
Disciplinar da corporaçáo (RDCBM). 

RESOLVE: 
Anistiar os Bombeiros Militares da Capital e interior do Estado 

que estejam cumprindo punições disciplinares, desde que já tenham cumprido 
1/3 da pena. 

ORLANDO A 	 O FRADE - Cd 90B111 
C 	Geral do CBM/PA 
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