
ESTADO DO PARÁ 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL 

AJUDANCIA GERAL 

BELEM-PARA, 23 DE JANEIRO DE 2003. 

BOLETIM GERAL N° 016 
ara conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 

r PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
Serviços para o dia 24JAN2003 (SEXTA-FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 	 TCEL QOBM GOMES 
Supervisor de Àrea 	 CAP QOBM ULISSES 
Coordenador de Operações ao CIOp 	TEN QOBM PAMPLONA 
Fiscal de Dia ao QCG 	 TEN QOABM CAMPOS 
Encarregado de Inquérito Técnico 	TEN QOBM SAULO 
Oficial Odontólogo de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 
Oficial Médico de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 
Peritos de Incêndios e Explosões 	TEN QOBM PINHEIRO 

TEN QOBM AUGUSTO 

MENSAGEM 
Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é 

o Filho de Deus? (I João 5: 5). 

2*  PARTE — INSTRUÇÃO 
SEM ALTERAÇÃO 

3' PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I — ASSUNTOS GERAIS 
A — ALTERAÇÕES DE OFICIAIS 

1— ATO DESTE COMANDO 
PORTARIA N° 016, DE 21 DE JANEIRO DE 2003. 
O Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral do 

Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas atribuições e de acordo 
com Art. 78, do Decreto n° 4.244, de 28 de janeiro de 1986. 

RESOLVE: 
Art. 1° - Substituir o Cel QOBM ORLANDO ANTÔNIO 

SARMANHO FRADE, da função de Presidente da Comissão de Promoção de 
Oficiais — CPO, nomeado pela Portaria n° 675, de 06 de dezembro de 2002.  
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Art. 2° - Nomear o Cel QOBM RAIMUNDO NONATO DA 
COSTA, como Presidente da Comissão de Promoção de Oficiais — CPO, para o 
exercício de 2003. 

Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se 

B — ALTERAÇÃO DE PRAÇA 
1 — SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA N° 1715, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002 
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso 

da competência delegada por meio do Decreto n° 4463, de 11.09.86. 

RESOLVE: 
Transferir para a Reserva Remunerada, a pedido, na mesma 

graduação, de acordo com os arts. 101, inciso I, 102 e 52, § 1°, alínea "b" da 
Lei n° 5.251/85, arts. 1° e 2°, da Lei n° 5681/91, combinado com os arts. 45, § 
9° e 48, inciso II da Constituição Estadual, arts. 1°, inciso II, e 2°, inciso I do 
Decreto n° 2940/83, art. 1°, inciso I, alínea "d" do Decreto n° 4490/86, art. 1°, 
inciso I do Decreto 3266/84, art. 1° do Decreto n° 1461/81, art. 1° do Decreto 
n° 2693/83, art. 20 da Lei n°  4491/73, com nova redação dada pela Lei n° 
5231/85, o Subtenente BM RG 6747 — EDUARDO FARIAS DE MELO, MF 
3369749-017, pertencente ao efetivo do 5° SGBM/I do Corpo de Bombeiros 
Militar do Pará. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Secretaria Executiva de Administração, 13 de setembro de 2002. 

ROSINELI GUERREIRO SALAME 
Secretária Executiva de Administração 
(Transc. do DOE n° 29.782, de 17SET2002) 

II — ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1 - ATO DO PODER EXECUTIVO 

MENSAGEM N° 008/03-GG BELÉM, 20 DE JANEIRO DE 
2003. 

Excelentíssimo Senhor 
Deputado MARTINHO ARNALDO CAMPOS CARMONA. 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 
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Senhor Presidente, 

Senhores Deputados: 

Venho comunicar a Vossas Excelências que, nos termos do 
artigo 108, parágrafo 1°, da Constituição Estadual, resolvi vetar parcialmente o 
Projeto de Lei n° 120/2002, de 23 de dezembro de 2002, que "Dispõe sobre a 
criação da Assessoria Militar no Ministério Público do Estado do Pará, e dá 
outras providências." 

Com efeito, após leitura atenta da lei aprovada, verifica-se a 
flagrante inconstitucionalidade do Projeto em tela, no que respeita ao artigo 2° 
e parágrafo único, artigo 3° e parágrafos 1°, 2°, 3° e 4° e artigo 5° (por depender 
do parágrafo 1° do artigo 3° para sua aplicação), a partir do momento em que, 
por intermédio de tais disposições, diretamente estará efetuando modificação 
nos efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, 
pois vai retirar das corporações pessoal que foi definido como efetivo 
necessário ao funcionamento das mesmas, assim como modifica os critérios de 
agregação (parágrafo 2° do artigo 3°). Em vista disso, a lei proposta ensejará 
que se aumente o efetivo mediante nova lei de fixação do efetivo e que se 
altere a lei que trata do regime jurídico do militar estadual (Lei Estadual n° 
5.251, de 1985, parágrafo 1° do artigo 88), usurpando, dessa forma, 
competência que é de iniciativa do Governador do Estado, ao teor do artigo 
105, incisos I e II, alínea "b", da Constituição Estadual. 

A lei aprovada, ao outorgar a competência acima aludida ao 
Procurador-Geral de Justiça, na prática, permite que Ministério Público 
interfira diretamente em órgãos do Poder Executivo (a Polícia Militar e o 
Corpo de Bombeiros Militar), sem a mínima consideração ao Governador do 
Estado, que é o Comandante Supremo das duas corporações militares 
estaduais, conforme expressa determinação da Constituição do Estado (artigo 
135, inciso X), ratificada pelo artigo 142, parágrafo 6°, da Constituição 
Federal. Ou seja, as corporações militares do Estado do Pará, que estão 
constitucionalmente subordinadas ao Chefe do Poder Executivo, passam a ser 
subordinadas, também, ao Ministério Público, fato que gerará as mais diversas 
dificuldades para seu comando. 

Por outro lado, a proposta, nas disposições ora vetadas, também 
contraria o interesse público quando, não sendo o Ministério Público órgão de 
cunho policial militar, mas eminentemente civil, a função do contingente 
empregado nessa assessoria militar, na prática, é dar segurança aos seus 
membros e guarnecer o patrimônio daquela Instituição, papel que pode ser 
desempenhado por serviço de terceiros ou até por convênio com a Polícia 
Militar e Corpo de Bombeiros Militar, com a cessão de pessoal necessário para 
tal fim, sem criar uma nova estrutura numerosa e custosa para o Erário 
Estadual. 
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As normas da lei aprovada, acima glosadas, ainda quanto aos 
seus reflexos sobre o interesse público, trazem graves conseqüências para a boa 
ordem dos serviços prestados pelas corporações militares, pois efetiva a 
criação, na prática, de duas categorias de militares estaduais: os que servem no 
corpo da tropa com maior risco e sobrecarga de trabalho e aqueles que servem 
no Ministério Público Estadual com menor carga de trabalho e riscos, e muito 
melhor remunerados que os demais, solapando os princípios da hierarquia e 
disciplina que regem os militares estaduais. 

Logo, o deslocamento de tal contingente contraria o interesse 
público, na medida em que desloca efetivo da Polícia Militar do Estado para 
funções paralelas à sua crucial finalidade, qual seja o policiamento público 
ostensivo e preventivo, bem como a garantia dessa segurança pública. 

De mais a mais, cumpre destacar que não convém até mesmo a 
cessão de policiais e bombeiros militares para tais serviços junto ao Ministério 
Público do Estado, por desviá-los das suas funções básicas, prejudicando as 
atividades-fins das respectivas corporações. 

Conseqüentemente, o Projeto em comento, em face das 
disposições retro apontadas, que violam a Constituição do Estado em seu artigo 
105, inciso I, está 

fulminado, em parte, pela inconstitucionalidade do seu artigo 2° e 
parágrafo único, artigo 3° e parágrafos 1°, 2°, 3° e 4° e do próprio artigo 5°, pelo 
fato de se reportar à norma dada como inconstitucional (parágrafo 1° do artigo 
3° do Projeto em questão), o que toma essa última disposição inaplicável. Isso 
tudo sem prejuízo da sua contrariedade ao interesse público a impor igual veto 
parcial. 

Essas, Senhor Presidente, Senhores Deputados, são as razões que 
me levaram a vetar parcialmente o Projeto em causa, as quais ora submeto à 
elevada apreciação de Vossas Excelências. 

SIMÃO JATENE 
Governador do Estado 

LEI N° 6.525, DE 20 DE JANEIRO DE 2003. 
Dispõe sobre a criação da Assessoria Militar do Ministério 

Público do Estado do Pará, e dá outras providências. 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ 

estatui e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1° Fica criada a Assessoria Militar do Ministério Público do 

Estado do Pará, encarregada do assessoramento ao Procurador-Geral de Justiça 
em assuntos militares e de segurança. 

Art. 2° (V ET AD O) 
Parágrafo único. (V ET AD O) 
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Art. 3° (V ET AD O) 
§1°(VETADO) 
§2°(VETADO) 
§3°(VETADO) 
§ 4° (VE T A D O) 
Art. 4° As competências e atribuições da Assessoria Militar do 

Ministério Público do Estado do Pará serão regulamentadas por ato do 
Procurador-Geral de Justiça, que deverá levar em consideração as necessidades 
do Ministério Público e a extensão territorial do Estado do Pará. 

Art. 5° (V ET AD O) 
Art. 6° As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das 

dotações orçamentárias do Ministério Público do Estado do Pará. 
Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° Revogam-se as disposições em contrário. 
PALÁCIO DO GOVERNO, 20 de janeiro de 2003. 

SIMÃO JATENE 
Governador do Estado 
(Transe. do DOE n° 29868, de 22JAN2003) 

2 - AVISO - INTIMAÇÃO DE DECISÃO 
TOMADA DE PREÇOS N.° 001/002 
A Comissão Permanente de Licitação do CBMPA, diante dos 

recursos interpostos pelas Firmas G. ARAÚJO COSTA COMERCIO LTDA e 
POLO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, contra as irregularidades 
constatadas na fase de classificação das propostas da Licitação em lide, 
ocorrida no dia 27 DEZ 2002; toma público o resultado do julgamento da CPL, 
conforme embasamento jurídico n.° 01/2003 e n.° 03/2003 todos da COJ, 
datado em 14 JAN 2003, que em síntese resultou: 

I- Mediante os fatos e fundamentos coligidos, não foi dado 
provimento aos recursos das Firmas, G. ARAÚJO COSTA COMERCIO 
LTDA E POLO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, em suas razões, 
por falta de amparo legal. 

II- O processo da decisão em questão, encontra-se a disposição 
dos interessados no horário de expediente administrativo do CBMPA. 

A COMISSÃO; 
Belém, 21 de Janeiro 2002. 

Goncislei Gomes Gonçalves - Ten Cel QOBM 
Presidente da CPL. 
(Transe. do DOE n° 29868, de 22JAN2003) 
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3 — TELEGRAMA RECEBIDO 
PARABÉNS E MUITO SUCESSO PELO RETORNO AO 

COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO 
PARÁ. 

CONTE COMIGO. 

MARIA ELIZABETH PEREIRA 

4 — EXPEDIENTE NO CBMPA 
A partir do dia 27 de janeiro de 2003. 

SEGUNDA A QUINTA-FEIRA 
Das 08:00 às 13:30 horas 

Cargos Comissionados 
Das 08:00 às 13:30 horas e 
Das 14:00 às 16:30 horas 

SEXTA-FEIRA 
Efetivo Geral 
Das 08:00 às 13:00 horas 

4a PARTE — JUSTIÇA E DISCIPLINA 
1 - ATO DESTE COMANDO 

PORTARIA N° 014 DE 16 DE JANEIRO DE 2003. - GAB. 
CMDO 

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. no 
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art. 7°, alínea "d^^ do Decreto-
Lei n° 1.002, de 21 de outubro de 1969 (Código de Processo Penal Militar). 

RESOLVE: 
Art. 1°  - Determinar a in taura o de Inquérito Policial Militar, 

a fim de apurar, em tese, a suposta falta a 	teriais, referente à relação carga 
de materiais da Ajudância Geral do CB 	fato este constatado na passagem 
de função de Ajudante Geral do T Cel S •IBM Wilson Luzio da Rocha 
Bendelack Filho ao Ten Cel QOB Álvaro P eiro Dias, constante da Parte 
n° 31/2002, de 20 JUN 2002 — AJG. 

Art. 2° - Designar o Ten Cel QOSBM PAULO CÉZAR 
PINTO DA SILVA TORRES do QCG, como encarregado das investigações 
referentes ao presente IPM., delegando-vos para esse fim, as atribuições 
militares que me competem. 

Art. 3° - Fixar para a conclusão das investigações o prazo 
previsto na lei (Art. 20 — CPPM). 
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Art. 4° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogada a Portaria n° 672, de 24 de DEZ de 2002, 
transcrita no BGR n° 083, de 04 de dezembro de 2002. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

PORTARIA N° 010 DE 16 DE JANEIRO DE 2003 — GAB. 
CMD° 

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 51, §1° da Lei n° 
5.251, de 31 JUL 85. (Estatuto dos Policiais Militares) 

RESOLVE: 
1 — Nomear o Cap QOBM.Marcio Alexandre Lima do 

Nascimento, para presidir o Conselho de Disciplina a que deve responder o 
CB BM João Carlos Dias Feio, da ia SBM/I — Marituba, a fim de julgar se o 
referido militar possui ou não capacidade de permanência nas fileiras do 
Corpo de Bombeiros Militar do Pará, devido o fato de haver se dirigido no 
mês de setembro do ano de 2001 ao estabelecimento comercial denominado 
"Mercadinho Natan", localizado na Rodovia Augusto Montenegro, Conjunto 
Jardim Servilha, bairro do Satélite, de propriedade do Sr. Atanael Moraes 
Barros e haver realizado uma Vistoria no referido estabelecimento, sendo 
cobrado a importância de R$ 160, 00 e entregue ao proprietário um atestado 
de vistoria anual adulterado, datado de 27 SET 2001, onde constava a 
assinatura de um Oficial que não existe na Corporação, o 1° Tem QOBM 
Marcos Vinícius A. Souza (cento e sessenta reais); os fatos foram 
devidamente apurados através de Inquérito Policial Militar (Portaria n° 230, de 
16 ABR 2002) e apresentam indícios de transgressão da disciplina bombeiro 
militar de natureza "GRAVE", resultante da prática delituosa que afeta o 
PUNDONOR POLICIAL MILITAR, o DECORRO DA CLASSE e o 
SENTIMENTO DO DEVER. O servidor militar estadual infringiu o Art. 1° e 
2°, inciso I, alínea "b" e "c" do Decreto n° 2.562/82 c/c o Art. 30, inciso V e 
da XIX da Lei n° 5.251/85. Funcionarão como membros do referido Conselho, 
o 1° Ten QOBM Antonio Bentes da Silva Filho, na qualidade de 
Interrogante e Relator e o 2°  Ten QOBM Edson Farias Santos Júnior, na 
qualidade de Escrivão. 

2 — Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos 
trabalhos, a contar de sua publicação, podendo ser prorrogado por mais 20 
(vinte) dias, conforme dispõe o Art. 11, parágrafo único do Decreto n° 
2.562/82. 

3 —O Presidente do Conselho de Disciplina deverá atentar o 
preceito constitucional do Art. 5°, inciso LV, 

4 — Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
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2 - COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA 
Parecer n.° 022/03 — COJ 
Objeto: Recurso disciplinar do 3° SGT BM Paulo Everaldo do 

Nascimento Souza 
Assunto: Anulação de Sindicância e Procedimento Apuratório 

de Transgressão Disciplinar (PATD) 

DOS FATOS: 
Analisando o documento objeto do presente parecer, verifica-se 

que trata-se de recurso disciplinar interposto pelo Sr. Alexandre Siqueira do 
Nascimento, OAB/PA 7998, procurador do 3° SGT BM Paulo Everaldo do 
Nascimento Souza, requerendo anulação da Sindicância de Portaria n° 
031/2002 e do Procedimento Apuratório de Transgressão Disciplinar (PATD) 
que foi instaurado para apurar o seguinte fato: "de portar-se de maneira 
inconveniente, quando participava da confraternização dos Policiais Civis da 
Unidade de Mosqueiro, vindo a desenteder-se com os investigadores Carneiro 
e Edson, sendo autuado em flagrante na 9a Seccional de Mosqueiro; fato este 
ocorrido no dia 27 DEZ 2001, no Distrito de Mosqueiro, vindo com sua 
conduta concorrer para a discórdia, deixando de cumprir as Leis e 
Regulamentos da Corporação e prejudicando os princípios da disciplina, do 
respeito e do decoro bombeiro militar, além de não zelar pelo bom nome da 
Corporação". 

O procurador do militar supra citado menciona alguns fatos que 
convém citar: 

1) Que o 3° SGT BM Airton Marques Marinho ingressou com 
petição requerendo anulação de PATD este originado da Sindicância de 
Portaria n° 031/2002, transcrita no BG n° 013, de 18 JAN 2002, esta 
determinada pelo Exm°. Sr. Cel BM Comandante Geral do CBMPA e não pelo 
Ilm°. Sr. Cel BM Subcomandante Geral do CBMPA, como relata o 1° Ten BM 
Saulo Lodi Pedreira, no Parecer n° 194 — COJ, transcrito no BG n° 214, de 25 
NOV 2002. 

2) Que o 1° Ten BM Saulo Lodi Pedreira, equivocou-se em seu 
parecer, uma vez que, mesmo reconhecendo que houve LITISPENDÉNCIA, 
relativa ao caso em pauta, ou seja, que tanto o Exm°. Sr. Cel BM Comandante 
Geral do CBMPA, quanto o Cel BM Subcomandante Geral do CBMPA, 
abriram procedimentos investigativos relativos ao graduado em pauta, pelo 
mesmo fato, de um supostamente desentendimento ocorrido em urna 
confraternização havida no dia 27 DEZ 2001, no logradouro "Balneário 
Igaracôco", na Ilha de Mosqueiro. 

3) Que o PATD originou-se da Portaria já mencionada acima, a 
mesma foi confeccionada erroneamente pelo Oficial BM Alexandre Costa do 
Nascimento, que não atentou para a Portaria em questão de n° 001/2001, de 03 
JAN 2001. 
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defesa, em relação ao PATD que originou da mesma Portaria da Sindicância, 
árti  
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4) Que não vislumbrou o nexo que haveria entre o fato de 
requerermos a anulação da Sindicância e a manutenção de um novo PATD que 
busca a apuração do mesmo fato, uma vez que satisfeitas as exigências nossas, 
quanto a anulação da Sindicância, não vemos refazer um novo PATD. 

5) Que diante do exposto requer que seja anulado a Sindicância e 
o presente PATD, uma vez que, não condizem com a realidade dos fatos e, 
também, com o procedimento em suas corretas linhas. 

DO DIREITO: 
Consoante o exposto acima, se alguma irregularidade tivesse 

havido, por certo a Administração, cumpridora dos princípios elencados no 
Artigo 37 da Magna Carta, dentre eles o da Legalidade, se curvaria aos 
argumentos do impetrante, porém não é o que ocorre no caso em exame. 

À míngua de argumentos sólidos de defesa, apega-se o servidor 
militar a todo e qualquer elemento que, de algum modo, lhe possa servir de 
tábua de salvação. 

As alegações apresentadas pela defesa são improcedentes, pois o 
Parecer n° 194 — COJ, transcrito no BG n° 214, de 25 NOV 2002 emitido 
pelo 1° Ten BM Saulo Lodi Pedreira está correto, que teve como objeto de 
estudo: "anulação de Processo Administrativo (Sindicância) instaurado através 
da Portaria n° 031/2002, cujo Oficial Sindicante foi o Cap QOBM Alexandre 
Costa do Nascimento, haja vista a autoridade que instaurou a Sindicância 

mediante a Portaria n° 031/2001 foi o fim°. Sr. Cel BM 
Subcomandante Geral do CBMPA e não o Exm°. Sr. Cel BM Comandante 
Geral corno menciona o defensor do militar, conforme pode se observar na 
portaria supra mencionada; sendo mantido a presente Sindicância 
Investigativa, bem como sua Solução que foi transcrita no BG n° 159, de 30 
AGO 2002. a qual determinava a instauração de Procedimento Apuratório de 
Transgressão Disciplinar (PATD), que foi instaurado pelo, também, Cel BM — 
Subcomandante Geral da Corporação. 

Também, são improcedentes as alegações apresentadas pela 
defesa, em relação a suposta LITISPENDÊNCIA, que nada mais é do que 
dois processos com a mesma finalidade, Art. 301, parágrafo 3°, Código de 
Processo Civil, em que o 1° Ten BM Saulo Lodi Pedreira teria a reconhecido. 
Tal assertiva não condiz com a verdade dos fatos, pois foi emitido, pelo 
referido Oficial, o Parecer n° 198 — COJ, transcrito no BG n° 212, de 21 
NOV 2002, o qual verifica-se o, Oficial parecerista menciona que não houve 
duplicidade na apuração dos fatos, haja vista a Sindicância foi procedimento 
preliminar ao Processo Administrativo (PATD). Portanto, verifica-se que o 
ato questionado, em nenhum momento trouxe prejuízo a defesa, no que 
concerne a instrução processual. 

Também, são improcedentes as alegações apresentadas pela 
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sendo que o Cap BM Alexandre Costa do Nascimento não teria cumprindo o 
disposto na Portaria n° 001/2001, de 03 JAN 2001. 

Em relação à norma aprovada através da Portaria n° 001/2001 — 
Gab. Cmd°, de 03 JAN 2001, que instituiu as Instruções Gerais para a 
Elaboração de Sindicância no Âmbito do CBMPA) é adotada, quando a 
Sindicância tem caráter punitiva, isto é, possui corpo de Processo 
Disciplinar onde é assegurado ao militar acusado a ampla defesa e o 
contraditório. 

Ocorre que devido não haver certeza quanto à existência dos 
fatos denunciados foi instaurada uma Sindicância Investigativa, que tem por 
objetivo e finalidade confirmar a materialidade e a autoria de falta funcional ou 
de irregularidade administrativa que não sejam devidamente configuradas e 
definidas na denúncia vestibular. 

Após encerrada a presente Sindicância o Oficial encarregado 
concluiu que houve indícios de transgressão disciplinar, a qual estava sendo 
imputada ao 3° SGT BM Paulo Everaldo do Nascimento Souza; sendo que na 
Solução da presente Sindicância foi determinado a instauração de 
Procedimento Apuratorio de Transgressão Disciplinar, com o intuito de apurar 
a falta administrativa, sendo assegurado ao acusado o contraditório e a ampla 
defesa, conforme dispõe o Art. 5°, inciso LV da Constituição Federal de 1988. 

DO PARECER: 
Após a análise da presente petição e face a míngua de 

argumentos sólidos de defesa, opino pelo indeferimento da petição do 
procurador do 3° SGT BM Paulo Everaldo do Nascimento Souza e que seja 
sancionado disciplinarmente o militar 

Esse é o Parecer. S.M.J 
Quartel em Belém-Pa, 17 de janeiro de 2003. 

Despacho 
1. Homologo o parecer; 
2. A COJ para as providências da sanção disciplinar do militar 

em tela. 

,gp 

/Ir v, 
RAIMUNDO NON DA OS A - Cel QOBM 

Comandante Geral do CBMPA 
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