
BELÉM-PARÁ, 23 DE JUNHO DE 2005 

BOLETIM GERAL N° 118 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o 
seguinte: 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO 

DE DEFESA SOCIAL 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AJUDÂNCIA GERAL 

18  PARTE: SERVIÇOS DIÁRIOS 
SERVIÇOS PARA O DIA 24JUN2005 (SEXTA - FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 	 TCEL BM PAULO GERSON 
Supervisor de Área 	 CAP BM CAJANGO 
Coordenador de Operações ao CIOP 1° Turno: CAP BM WITTYNG 

2° Turno: CAP BM CHISTHIAN 
Fiscal de Dia ao QCG 	 TEN BM ANTONIO 
Encarregados de Inquérito Técnico 	TEN BM WILLIAN 
Perito de Incêndios e Explosões 	CAP BM PINHEIRO 
Auxiliar do Perito 	 TEN BM NOGUEIRA 

SERVIÇOS PARA O DIA 25JUN2005 (SÁBADO) 
Oficial Superior de Serviço 	 TCEL BM WANZELER 
Supervisor de Área 	 CAP BM ALMEIDA 
Coordenador de Operações ao CIOP 1° Turno: CAP BM ROCHA 

2° Turno: CAP BM MARCOS REIS 
Fiscal de Dia ao QCG 	 SUBTEN BM DAVI 
Encarregados de Inquérito Técnico 	TEN BM FREITAS 
Perito de Incêndios e Explosões 	CAP BM CANTUARIA 
Auxiliar do Perito 	 TEN BM CILEIA 

SERVIÇOS PARA O DIA 26JUN2005 (DOMINGO) 
Oficial Superior de Serviço 	 MAJ BM ALEXANDRE 

- Supervisor de Área 

	

	 CAP BM HAYMAN 
Coordenador de Operações ao CIOP 1° Turno: CAP BM SARMANHO 

2° Turno: CAP BM CASTRO 
- Fiscal de Dia ao QCG 	 TEN BM OSIMA 
- Encarregados de Inquérito Técnico 	TEN BM NOGUEIRA 

Perito de Incêndios e Explosões 	CAP BM WITTYNG 
Auxiliar do Perito 	 TEN BM NOBRE 
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SERVIÇOS PARA O DIA 27JUN2005 (SEGUNDA - FEIRA) 
Oficial Superior de Serviço 	 TCEL BM COSTA 
Supervisor de Área 	 CAP BM CANTUARIA 
Coordenador de Operações ao CIOP 1° Turno: CAP BM PAMPLONA 

2° Turno: CAP BM BENTES 
Fiscal de Dia ao QCG 	 CAP BM REGO 

Encarregados de Inquérito Técnico 	TEN BM SOUZA 
Perito de Incêndios e Explosões 	CAP BM BENTES 
Auxiliar do Perito 	 TEN BM LOAIR 

2a PARTE — INSTRUÇÃO 
1 - DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO TAF 

Ficam designados os oficiais abaixo relacionados, a fim de 
comporem a Comissão que tem por objetivo ministrar o TESTE DE 
APTIDÃO FISICA AOS OFICIAIS DO CBMPA com interstício completo 
para as promoções previstas para o dia 25SET2005. 

Presidente: TCel QOBM Mário Avelino Wanzeler de Matos; 
Membro: Maj QOBM Manoel Silva de Freitas; 
Secretário: Cap QOBM Afonso dos Santos Souza. 

LOCAL TAF (Escola Superior de Educação Física às 8h) 
DATAS: 
03 de agosto de 2005 (Quarta — Feira ) 
04 de agosto de 2005 ( Quinta — Feira ) 

DETERMINAÇÃO 
1: - O Presidente da Comissão do TAF deverá solicitar por 

meio de Ofício a liberação do espaço físico ao Diretor da ESEF. 

2: - A compilação da Ata deverá ser encaminhada ao 
Presidente da CPO 72h após o término do TAF. 

3: - O Presidente da Comissão do TAF deverá informar aos 
oficiais que estão com interstício completo sobre as datas, hora e o local 
do TAF. 

4: - O Presidente da Comissão do TAF deverá solicitar a 
POLIBOM a cópia da ata de INSPEÇÃO DE SAÚDE. 

(Ref. Nota n° 01/2005- CPO) 

3a PARTE — ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

1 — ATO DO PODER EXECUTIVO 
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DECRETO N° 1.657, DE 16 DE JUNHO DE 2005 
Institui, no Corpo de Bombeiros Militar do Pará, a Medalha 

"TEN CEL BM Francisco Feliciano Barbosa" - Dedicação ao Estudo e dá 
outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 135, inciso V, da 
Constituição Estadual, 

DECRETA: 
Art. 1° Fica instituída, no Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado do Pará - CBMPA, a Medalha TEN CEL BM Francisco Feliciano 
E3arbosa - Dedicação ao Estudo, destinada a estimular a aplicação e o 
interesse nos estudos bombeiros-militares, premiando os que se hajam 
distinguido nos cursos fundamentais para o acesso hierárquico ao longo 
da carreira de bombeiro militar. 

Art. 2° A Medalha TEN CEL BM Francisco Feliciano Barbosa 
será concedida: 

I - aos oficiais do CBMPA que obtiverem a primeira 
colocação na classificação intelectual nos Cursos de Formação de 
Oficial (CFO) BM, Aperfeiçoamento de Oficial (CAO) e Superior de 
Bombeiro (CSB); 

II - aos praças do CBMPA que obtiverem a primeira 
colocação na classificação intelectual nos Cursos de Formação de 
Soldado (CFSD) BM, Cabo (CFC) BM e Sargento (CFS) BM, e de 
Aperfeiçoamento de Sargento (CAS) BM; 

Parágrafo único. O militar já agraciado com a Medalha que 
vier a obter outra primeira colocação em curso nas condições previstas 
no art. 3° receberá nova condecoração, acrescida de mais uma esfera 
anilar, até o limite de 3 (três), quando passará a usar somente a 
Medalha e barreta de maior grau, devolvendo sempre ao CBMPA a do 
grau anterior, obedecendo para a carreira de oficial os Cursos de 
Habilitação a Oficial (CHO), Formação de Oficial (CFO), 
Aperfeiçoamento de Oficial (CAO) e Superior de Bombeiro (CSB), e para 
a carreira de praça os Cursos de Formação de Soldado (CFSD), Cabo 
(CFC), e Sargento (CFS), e Aperfeiçoamento de Sargento (CAS). 

Art. 3° Além do requisito da primeira colocação, serão 
necessárias a obtenção de conceito "MB" (Muito Bom), com nota igual 
ou superior a 8,5 (oito e meio), em primeira época, e a exigência de que 
a turma conte, no mínimo, com 15 (quinze) alunos para a concessão da 
Medalha, compreendendo-se como turma todos os alunos que 
concluírem o curso e constarem da respectiva ata de conclusão. 
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Art. 4° A Medalha TEN CEL BM Francisco Feliciano Barbosa 
- Dedicação ao Estudo será concedida mediante ato do Governador do 
Estado, por proposta, devidamente justificada, do Comandante-Geral do 
Corpo de Bombeiros Militar do Pará. 

Art. 5° A Medalha TEN CEL BM Francisco Feliciano Barbosa 
- Dedicação ao Estudo será cunhada em metal dourado, no formato 
circular, com 35 mm (trinta e cinco milímetros) de diâmetro, adornada 
em seu semicírculo inferior por dois ramos de oliveira, cujas folhas 
internas se sobrepõem à circunferência da Medalha, ficando as folhas 
externas dispostas para fora do círculo 4 (quatro) milímetros. 

Parágrafo único. A Medalha de que trata o caput deste 
artigo terá ainda as seguintes características: 

a) no anverso, em alto relevo, o brasão do CBMPA, tendo 
uma esfera anilar disposta no centro do escudo; 

b) no reverso, em alto relevo, as inscrições Medalha TEN 
CEL BM Francisco Feliciano Barbosa disposta de forma circular e 
CBMPA - Dedicação ao Estudo colocada diametralmente no centro; 

c) a fita de seda chamalotada com 35mm (trinta e cinco 
milímetros) de largura terá a seguinte disposição de cores em faixas 
verticais da extremidade para o centro: 3,5 mm (três e meio milímetros) 
em vermelho, 3,5 mm (três e meio milímetros) em branco, 3,5 mm (três 
e meio milímetros) em cinza, 3,5 mm (três e meio milímetros) em 
vermelho e no centro 7 mm (sete milímetros) em branco; 

d) o suporte da Medalha constará de uma argola dourada 
com 15 (quinze) milímetros de diâmetro; 

e) a barreta em forma de moldura retangular dourada, 
contendo em seu interior de 1 (uma) a 3 (três) esferas anilares douradas 
dispostas equidistantemente, e o passador com a mesma disposição de 
cores da fita. 

Art. 6° A entrega da Medalha TEN CEL 8M Francisco 
Feliciano Barbosa - Dedicação ao Estudo, sempre que possível, deverá 
ser feita na cerimônia de encerramento dos cursos ou, na 
impossibilidade, em solenidade no Quartel do Comando Geral do Corpo 
de Bombeiros Militar do Pará ou na unidade do agraciado. 

Boletim Geral N° 118 de 23JUN2005 -E-MAIL aigcbmWtol.com.br  Pág. 1356 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 

Art. 7° Os oficiais e praças que tenham concluído qualquer 
dos cursos referidos no art. 2° no período compreendido entre as datas 
do Decreto n° 6.781, de 19 de abril de 1990, que dispõe sobre a 
desvinculação do CBMPA da Polícia Militar do Pará, e da edição do 
presente ato poderão requerer ao Comandante-Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar do Pará a concessão da Medalha TEN CEL BM 
Francisco Feliciano Barbosa - Dedicação ao Estudo, por meio de 
requerimento e certidão fornecida pela unidade-escola ou organização 
militar onde funcionou o curso, na qual constem os seguintes dados: 
posto ou graduação, nome e identidade, quadro ou qualificação militar, 
curso realizado, nota igual ou superior a 8,5 (oito e meio), conceito "MB" 
(Muito Bom), classificação e efetivo da turma em primeira época, data 
do início e do término do curso. 

Além de outras informações que venham a ser exigidas pelo 
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. 

Art. 8° Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 9° Revogam-se as disposições em contrário. 
PALÁCIO DO GOVERNO, 16 de junho de 2005. 

SIMÃO JATENE 
Governador do Estado 

MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR 
Secretário Especial de Estado de Defesa Social 

NOTA: Republicado por incorreção no D.O.E n° 30.461, de 
20 de junho de 2005. 

(Transc. do DOE n° 30.463, de 22JUN2005) 

2 - DOCUMENTO RECEBIDO — TRANSCRIÇÃO 
DA BBC NATURAL HISTORY UNIT. 
A Unidade de História Natural da BBC recentemente visitou 

o Brasil para filmar uma série de cinco documentários, chamada 
"AMAZON BYSS", sobre mergulho e a busca pelos notáveis peixes de 
água doce que vivem no sistema de rios da Amazônia. 

Foi com muito prazer que tivemos a oportunidade de 
trabalhar com o Sargento Rebouças (Dionaldo Rebouças dos Reis), em 
meado de outubro a meado de novembro do ano de 2004. 

Rebouças provou ser um extraordinário recurso para nossa 
produção. Ele é extremamente competente e diligente, trabalhando 
incansavelmente para ajudar a atingirmos nossas metas de filmagem. 
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Em todas as circunstâncias, pilotando voadeiras, contribuindo com os 
mergulhadores, ajudando nas filmagens, nos aconselhando sobre 
locações ou cuidando de nossa segurança em campo, Rebouças, 
sempre trabalhou no mais alto padrão possível. Apesar do fato de que a 
maioria da equipe de produção não falava nada de português e 
Rebouças não fala inglês, às barreiras foram rompidas e a sua 
contribuição se tornou indispensável, Ele se demonstrou não apenas 
extremamente qualificado, mas também um excelente companheiro para 
todos em nossa equipe. 

Eu sinceramente espero ter a oportunidade de trabalhar 
novamente com o Sargento Rebouças no futuro. Só posso oferecer as 
melhores referências dele para qualquer outra equipe de produção ou 
empregador que planeje trabalhar nos rios da Amazônia. Acredito que 
não exista uma recomendação alta o suficiente à pessoa e ao 
profissional Rebouças. Ele sem dúvida é um grande crédito ao Corpo de 
Bombeiros de Santarém. 

Atenciosamente, 

ANDY BYATT 
Produtor de séries Amazon Abyss 
BBC Natural History Unit. 

3 — OFICIO RECEBIDO - TRANSCRIÇÃO 
OF. N° 09/2005- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ — 

DEFESA CIVIL 
Prezado Senhor, 
Ao término de um período de enchentes dos rios Itacaiünas 

e Tocantins que chegou a coleta de 12.31(doze metro e trinta e um 
centímetros) acima do normal que é 1.98 (um metro e noventa e oito 
centímetros), desabrigando um número considerável de pessoas em 
vários bairros e vilarejos da nossa cidade, que foram atendidas pela 
Defesa Civil do Município com a participação precisa da Defesa Civil 
Estadual, coordenado por V.Exa, que nos honrou com sua presença, 
trazendo-nos o apoio necessário para o atendimento alimentício e 
conforto moral aos desabrigados. 

Agradecemos o apoio incondicional recebido do 5° GBM de 
Marabá sob o Comando eficiente do Capitão LUIZ CLAUDIO REGO 
DOS SANTOS, abnegado oficial que disponibilizou seu efetivo, dando-
nos suporte necessário para o atendimento aos flagelados. 

A todos os componentes do 5° GBM de Marabá que sempre 
estão presentes em todos os eventos quer de enchentes ou não, mas 
que estão sempre dispostos ao cumprimento do dever; VIDAS A 
SALVAR, este é o nosso objetivo maior, a eles nosso sincero 
agradecimento. 
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Aproveito a oportunidade para renovar nossos votos de 
estima e consideração. 

Atenciosamente, 

FRANCISCO RIBEIRO ALVES 
Coordenador de Defesa Civil 

4a PARTE: JUSTIÇA E DISCIPLINA 
SEM ALTERAÇÃO 

LANDO ANTONIO SARMANI40 FRADE - CEL QOBM 
Comandante Geral do CBMPA 
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