
44 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ 05 DE JUNHO DE 2008.
BOLETIM GERAL Nº 105

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇOS PARA O DIA 06 DE JUNHO DE 2008 (SEXTA - FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM HAYMAN
Supervisor de Área CAP BM BENJÓ
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM LOAIR

2º Turno: CAP BM SAMARA
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO 11° SGBM
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM FÁBIO
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM FURTADO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – OFÍCIO RECEBIDO - TRANSCRIÇÃO

Em atenção ao oficio nº 164/2008- Gab.Cmdº, de 18 de abril de 2008, do 
Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Pará, informo a vossa Senhoria que o CAP QOBM 
Sandro Barros Feitosa, foi matriculado no Curso de Segurança de Vôo- Modulo Prevenção, a 
ser realizado no centro de Investigação e Prevenção de Acidente Aeronáuticos (CENIPA), no 
período de 09 a 27 de junho de 2008, 

Informo,  ainda,  a  Vossa  Senhoria  que  possíveis  dúvidas  poderão  ser 
esclarecidas por meio do telefone (61) 3364-8828 – CENIPA.

Brig. Ar – Jose Magno Resende de Araújo 
Chefe de Primeira Subchefia do Emaer
(Referente nota nº 33/2008 DEI)

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I - ASSUNTOS GERAIS
A) ALTERAÇÃO DE OFICIAL

1 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 437, DE 02 DE JUNHO DE 2008.
O Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral do Corpo de 

Bombeiro Militar do Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:
Art.1º - Exonerar do seguinte cargo:
I – Subcomandante Operacional do CBMPA, o Tcel QOBM Antônio Ulisses 

Lopes de Oliveira;
Art. 2º - Nomear para o seguinte cargo:
Subcomandante Operacional do CBMPA, o Tcel QOBM Nahum Fernandes 

da Silva.
Art. 3º - Classificação.
Classifico  na  Assessoria  do  Comando Geral  do CBMPA,  o  Tcel  QOBM 

Antônio Ulisses Lopes de Oliveira;
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor a contar de 02 de junho de 2008.
Art. 5º - Revogada às disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
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Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA
II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

1 – OFÍCIO RECEBIDOS - TRANSCRIÇÃO
Oficio n° 0239/2008 – DO CSMV/MOP
Senhor Subcomandante,
Versa o presente expediente sobre uma proposta de utilização dos sistemas 

de giroflex e sinais luminosos para emergência 
Objetivando  prolongar  a  vida  útil  de tais  recursos,  bem como reduzir  os 

gastos  com  suas  manutenções,  e  sobremaneira  tê-los  sempre  condição  satisfatórias  no 
momento os seus acionamentos.

Proponho a Vossa Senhoria que, seja padronizado na Corporação, de modo 
racional  o  uso  dos  referendados  equipamento  luminosos  e  no  deslocamento  de  ida  para 
emergência de algumas situações no local do evento. No retorno ao quartel os condutores 
desliguem os mesmo e conforme orientações do código de trânsito como “veículos normais”, 
ressalto  ainda aos  condutores  e  operadores  de viaturas  quando em deslocamento  a  uma 
ocorrência deverão usar durante a noite o sistema luminoso das respectivas viaturas..

Renovamos mais sinceros votos de estima e apreço 
Respeitosamente,
Reginaldo Pinheiro dos Santos CAP QOBM 
Comandante do CSMV/MOP.
DESPACHO O SUBCOMANDO GERAL:
Autorizo.

2 - ATO DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 1.018, DE 2 DE JUNHO DE 2008
Homologa  o  Decreto  nº  028/2008,  de 14  de abril  de 2008,  editado pelo 

Prefeito  Municipal  de  Rurópolis,  que  declara  “situação  de  emergência”  em áreas  daquele 
Município.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, da Constituição Estadual, e

Considerando, o Decreto nº 028/2008, de 14 de abril de 2008, editado pelo 
Prefeito  Municipal  de  Rurópolis  que  declara  “situação  de  emergência”  em  áreas  daquele 
Município  em  face  das  fortes  chuvas  que  caem sobre  a  região,  ocasionando,  em 
conseqüência, inundações que comprometem a segurança e a saúde da população local;

Considerando,  que a  Coordenadoria  Estadual  de Defesa  Civil  verificou  e 
constatou a existência de “situação de emergência” tipificada com o código NE. HEX 12.302, 
nos termos da Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil;

Considerando, que compete ao Governador do Estado homologar referido 
ato, nos termos do art. 17, § 1º, do Decreto Federal nº 5.376, de 17 de fevereiro de 2005, a fim 
de que passe a ter validade para os fins previstos no dispositivo legal mencionado,

RESOLVE:
Art. 1º Homologar o Decreto nº 028/2008, de 14 de abril de 2008, editado 

pelo Prefeito Municipal de Rurópolis, que declara “situação de emergência” em áreas daquele 
Município pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Art.  2º Confirmar que os atos oficiais de declaração de situação anormal 
estão de acordo com os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Defesa Civil e, em 
conseqüência desta aprovação, passam a produzir os efeitos jurídicos que lhes são próprios no 
âmbito estadual.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 2 de junho de 2008.
ANA JÚLIA CAREPA
Governadora do Estado 
(Transc. do DOE nº 31181 de 03/06/2008)

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
DECRETO Nº 028/2008-RURÓPOLIS-PA, 14 DE ABRIL DE 2008.
“Dispõe  sobre  a  situação  anormal  caracterizada  como  SITUAÇÃO  DE 

EMERGÊNCIA em parte da área Rural (Vicinais) do Município de Rurópolis, ocasionadas pelas 
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péssimas condições de trafegabiliade das vicinais e pela destruição de pontes nelas existentes, 
especificadas abaixo, e dá outras providências”.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  RUROPÓLIS-PA  Senhor  APARECIDO 
FLORENTINO DA SILVA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 53, inciso XVIII 
da Lei Orgânica do Município e pelo Art. 17 do Decreto Federal nº 5.376 de 17 de fevereiro de 
2005 e pela Resolução nº 03 de 02 de julho de 1999, do Conselho Nacional de Defesa Civil;

CONSIDERANDO,  a  intrafegabilidade  e  o  difícil  acesso  das  vicinais  que 
estão ao longo das BR-230 (Rodovia Transamazônica) e BR-163 (Cuibá-Santarém) que no 
período  das  chuvas  que  atualmente  assolam  a  região,  deixando  03  (três)  Comunidades 
parcialmente isoladas;

CONSIDERANDO, que estamos nos aproximando da colheita de produtos 
de subsistência do nosso município, nos preocupa sobremaneira as condições de trafego nas 
vicinais e principalmente nas Rodovias 230 e 163, causando-nos apreensão do escoamento de 
toda a produção agrícola, de pecuária e o abastecimento local que encontra-se comprometido;

CONSIDERANDO,  a  necessidade  da  imediata  recuperação  das  pontes 
destruídas  pela  força  das  águas  e  o  trabalho  de  manutenção  e  conservação  das  vicinais 
evitando que o caos se instale no município com a continuidade do período chuvoso o que 
deixará pequenos e médios agricultores em sérias dificuldades, além daqueles que vivem da 
agricultura de subsistência e produtores da pecuária e a falta de gêneros alimentícios que não 
tem como chegar ao município;

CONSIDERANDO, que devido a dificuldade de acesso ao município quem 
sofre  é  a  população pois  os  produtos  ficam escassos  e  tem seus  valores  reajustados  no 
comércio local.

DECRETA:
Art.  1º  -  Fica decretada a existência  de situação anormal  provocada por 

Desastre Natural e caracterizada por Situação de Emergência.
Parágrafo Único – Esta situação de anormalidade é válida apenas para a 

área  Rural  (Vicinais),  são  elas:  Vicinais  da  CACHOEIRA,  DOS  BAIANOS,  MONTEIRO 
LOBATO,CACHIMBÃO, MANOEL TUPI KM 120, KM 100, KM 115, NICÉIA, IGARAPÉ PRETO, 
ENXURRADA, SONRISAL, NOVA UNIÃO, TRANSPARANÁ, KM 70 NORTE, KM 65 NORTE, 
KM 65 SUL e ÁGUAS FRIAS, conforme prova documental estabelecida pelo Formulário de 
Notificação Preliminar de Desastre, Avaliação de Danos e Croqui das áreas afetadas anexo a 
este Decreto.

Art. 2º - Revogada as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor 
na data de sua publicação, devendo vigorar por um prazo de 90 (noventa) dias.

Parágrafo único – O prazo de vigência deste Decreto pode ser prorrogado 
até completar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Gabinete do Prefeito Municipal de Rurópolis, Estado do Pará, em 14 de Abril 
de 2008.

APARECIDO FLORENTINO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL DE RUROPOLIS
(Transc. do DOE nº 31181 de 03/06/2008)

DECRETO Nº 1.019, DE 2 DE JUNHO DE 2008
Homologa  o  Decreto  nº  031/2008-GP/PMSJP,  de  17  de  abril  de  2008, 

editado pelo Prefeito Municipal de Senador José Porfírio, que declara “situação de emergência” 
em áreas daquele Município.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, da Constituição Estadual, e

Considerando, o Decreto nº 031/2008-GP/PMSJP, de 17 de abril de 2008, 
editado pelo Prefeito Municipal de Senador José Porfírio, que declara “situação de emergência” 
em áreas daquele Município em face das fortes chuvas que caem sobre a região, ocasionando, 
em conseqüência, inundações que comprometem a segurança e a saúde da população local;

Considerando,  que a  Coordenadoria  Estadual  de Defesa  Civil  verificou  e 
constatou a existência de “situação de emergência” tipificada com o código NE. HIG 12.301, 
nos termos da Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil;
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Considerando, que compete ao Governador do Estado homologar referido 
ato, nos termos do art. 17, § 1º, do Decreto Federal nº 5.376, de 17 de fevereiro de 2005, a fim 
de que passe a ter validade para os fins previstos no dispositivo legal mencionado,

RESOLVE:
Art. 1º Homologar o Decreto nº 031/2008-GP/PMSJP, de 17 de abril de 2008, 

editado pelo Prefeito Municipal de Senador José Porfírio, que declara “situação de emergência” 
em áreas daquele Município pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Art.  2º Confirmar que os atos oficiais de declaração de situação anormal 
estão de acordo com os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Defesa Civil e, em 
conseqüência desta aprovação, passam a produzir os efeitos jurídicos que lhes são próprios no 
âmbito estadual.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 2 de junho de 2008.

ANA JÚLIA CAREPA
Governadora do Estado 
(Transc. do DOE nº 31181 de 03/06/2008)

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
DECRETO Nº 031/2008-GP/PMSJP, 17 DE ABRIL DE 2008
Declara situação de emergência nas áreas do Município de Senador José 

Porfírio, atingidas pela enchente do Rio Xingu e dá outras Providências.
O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  SENADOR  JOSÉ  PORFÍRIO,  Estado  do 

Pará, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 74, inciso XXVIII, da Lei 
Orgânica  do Município,  respaldadas pelo  Art.  17 do Decreto  Federal,  Nº  5.376,  de 17 de 
Fevereiro  de  2005,  de  acordo  com  a  legislação  estadual,  Resolução  Nº  03,  do  Conselho 
Nacional de Defesa Civil, Art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, e ainda:

CONSIDERANDO o alto nível das águas do Rio Xingu que está colocando 
em  risco  os  moradores  dos  distritos  de  VILA  NOVA,  ILHA  DA  FAZENDA,  RESSACA  e 
CROARI, além dos bairros NOSSA SENHORA APARECIDA, ENCANTADO, na Zona Urbana 
do Município - que vem sendo bastante atingido pelas fortes chuvas que castigam nossa região 
-  inundando residências,  estabelecimentos comerciais,  prédios públicos,  trazendo prejuízos, 
inclusive para o calendário escolar da região;

CONSIDERANDO  que  essa  realidade  tem  provocado  situações  de 
desastres, ocasionando danos de ordem material e prejuízos econômicos e sociais;

CONSIDERANDO a existência de várias famílias desabrigadas e alojadas 
em situações improvisadas;

CONSIDERANDO a possibilidade de agravamento das condições de saúde 
dos desabrigados, como possível surgimento de epidemias ou doenças transmissíveis;

DECRETA:
Art.  1º  -  Fica  declarada  SITUAÇÃO  DE  EMERGÊNCIA no  Município, 

provocada pelas fortes chuvas que atingem a região e pela enchente do Rio Xingu, em razão 
da ultrapassagem do nível de segurança das águas, inundando os distritos de VILA NOVA, 
ILHA  DA  FAZENDA,  RESSACA  e  CROARI,  assim  como  os  bairros  NOSSA  SENHORA 
APARECIDA e ENCANTADO, na área urbana.

Art. 2º - A Comissão Municipal da Defesa Civil está mobilizada em caráter 
permanente  executando  o  plano  emergencial  para  fazer  frente  à  situação  de  risco  da 
população atingida.

Art.  3º  -  Fica  desde  logo,  autorizada a  convocação  de  voluntários,  para 
atuarem junto à Comissão Municipal da Defesa Civil, na execução do plano de emergência e 
na  arrecadação  de  recursos  e  donativos,  com  objetivo  de  auxiliar  a  assistência  aos 
desabrigados.

Art. 4º - De acordo com o  Art. 17, do Decreto Federal nº 5.376, de 17 de 
fevereiro de 2005 e de conformidade com a Resolução nº 03, do Conselho Nacional de Defesa 
Civil, considerando a urgência da situação vigente, ficam dispensados de licitação os contratos 
de aquisição de bens necessários às atividades de combate a situação emergencial,  como 
alimentação, remédios, madeira para construção e reforma de moradias, pontes, marombas, 
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bueiros, etc., de prestação de serviços e de outras obras relacionadas com a reabilitação dos 
locais atingidos, desde que possam ser concluídas em 180 (cento e Oitenta) dias consecutivos 
e  ininterruptos,  contados  a  partir  da caracterização da situação  de  emergência,  vedada a 
prorrogação dos contratos.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo 
vigorar num plano de 60 (sessenta) dias, devendo ser prorrogado por um período de até 180 
(cento e oitenta) dias, revogadas as disposições contrárias.

Gabinete  do  Prefeito  Municipal  de  Senador  José  Porfírio(PA),  aos  17 
(dezessete) dias do mês de Abril de 2008.

Cléto José Alves da Silva
Prefeito Municipal
Publicado na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

Raimundo Evan Pereira Mendes
Secretário Municipal de Administração
(Transc. do DOE nº 31181 de 03/06/2008)

DECRETO Nº 1.020, DE 2 DE JUNHO DE 2008
Homologa o Decreto nº 026/2008 - GABPMJ, de 14 de abril de 2008, editado 

pelo Prefeito  Municipal  de Jacareacanga,  que declara  “situação de emergência”  em áreas 
daquele Município.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, da Constituição Estadual, e

Considerando, o Decreto nº 026/2008 - GABPMJ, de 14 de abril de 2008, 
editado pelo Prefeito Municipal de Jacareacanga, que declara “situação de emergência” em 
áreas daquele Município em face das fortes chuvas que caem sobre a região, ocasionando, em 
conseqüência, inundações que comprometem a segurança e a saúde da população local;

Considerando,  que a  Coordenadoria  Estadual  de Defesa  Civil  verificou  e 
constatou a existência de “situação de emergência” tipificada com o código NE.HIG 12.301, 
nos termos da Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil;

Considerando, que compete ao Governador do Estado homologar referido 
ato, nos termos do art. 17, § 1º, do Decreto Federal nº 5.376, de 17 de fevereiro de 2005, a fim 
de que passe a ter validade para os fins previstos no dispositivo legal mencionado,

RESOLVE:
Art. 1º Homologar o Decreto nº 026/2008 - GABPMJ, de 14 de abril de 2008, 

editado pelo Prefeito Municipal de Jacareacanga, que declara “situação de emergência” em 
áreas daquele Município pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Art.  2º Confirmar que os atos oficiais de declaração de situação anormal 
estão de acordo com os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Defesa Civil e, em 
conseqüência desta aprovação, passam a produzir os efeitos jurídicos que lhes são próprios no 
âmbito estadual.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 2 de junho de 2008.

ANA JÚLIA CAREPA
Governadora do Estado 
(Transc. do DOE nº 31181 de 03/06/2008)

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
DECRETO Nº 026/2008 – GABPMJ-JACAREACANGA-Pa, 14 DE ABRIL 

DE 2008.
“Dispõe  sobre  situação  anormal  caracterizada  como  SITUAÇÃO  DE 

EMERGÊNCIA  em  parte  da  área  Urbana  e  parte  da  área  Ribeirinha  do  Município  de 
Jacareacanga,  especificadas  abaixo,atingidos  por  Enchente  ou  Inundações  Graduais  e  dá 
outras providências”.

CARLOS  AUGUSTO  VEIGA,  PREFEITO  MUNICIPAL DE 
JACAREACANGA-PA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 58 Inciso XVIII da 
Lei Orgânica do Município e pelo Art. 17 do Decreto Federal nº 5.376, de 17 de fevereiro de 
2005 e pela Resolução nº 03 de 02 de julho de 1999, do Conselho Nacional de Defesa Civil;
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CONSIDERANDO, as constantes chuvas que caem na região contribuíram 
para elevar o nível do rio Tapajós, atingindo parte da área urbana e parte das comunidades 
Ribeirinhas;

CONSIDERANDO,  que o município possui 24 (vinte e quatro) aldeias que 
encontram-se atingidas  pela Enchente de um total de 98 (noventa e oito), com moradias em 
péssimas condições de habitação e as margens do rio Tapajós; 

CONSIDERANDO,  que 63% população do município é formada por índios 
que residem nas áreas ribeirinhas, que nessa época do ano é a que mais sofre com casos de 
malária e pneumonia, e muita das vezes por dificuldades de acesso a centros mais avançados 
acabam morrendo;

CONSIDERANDO,  que  a  Rodovia  TRANSAMAZÔNICA  encontra-se  em 
péssimas condições de trafegabilidade fazendo com que os produtos fiquem escassos e com 
valor elevado no comércio local;

CONSIDERANDO,  a  adoção  de  providências  imediatas  capazes  de 
minimizar os prejuízos e evitar o comprometimento da segurança da população que reside nas 
áreas afetadas.

DECRETA:
Art.  1º  -  Fica decretada a existência  de situação anormal  provocada por 

Desastre Natural e Caracterizada por Situação de Emergência.
Parágrafo Único – Esta situação de anormalidade é válida apenas para os 

Bairros de SÃO FRANCISCO, BANANAL e SÃO PEDRO; e para as comunidades Ribeirinhas 
de SÃO MARTINS, CAROÇAL, KATON, BIRIBA, MONTE ALEGRE, RESTINGA, PAPAGAIO, 
WARIRI,  BARRO  BRANCO,  ALDEIA  PORTO,  BOCA  DO  RIO  DAS  TROPAS,  JACARÉ 
VELHO,  JACAREZINHO,  BANANAL,  TERRA  PRETA,  MISSÃO  VELHA,  POSTO 
MUNDURUCU, MISSÃO CURURU, SANTA MARIA, MORRO DO CARECA, TELES PIRES, 
BARRA DE SÃO MANOEL, MUISSU e PRIMAVERA, conforme prova documental estabelecida 
pelo Formulário de Notificação Preliminar de Desastre, Avaliação de Danos e Croqui das áreas 
afetadas anexo a este Decreto.

Art. 2º - Revogada as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor 
na data de sua publicação, devendo vigorar por um prazo de 90 (noventa) dias.

Parágrafo Único – O prazo de vigência deste Decreto pode ser prorrogado 
até completar o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jacareacanga, Estado do Pará, em 14 de 
Abril de 2008.

CARLOS AUGUSTO VEIGA
PREFEITO MUNICIPAL DE JACAREACANGA
Publicado no quadro de aviso desta Prefeitura na data supra.
(Transc. do DOE nº 31181 de 03/06/2008)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - PUNIÇÃO DISCIPLINAR

O  Capo  QOBM  Comandante  do  6º  SGBM/I  –  Mosqueiro,  no  uso  da 
competência que lhe confere o Art. 26 Inciso VII, da Lei 6.833 de 13 de fevereiro d 2006, que 
institui o Código de Ética e Disciplina da PMPA, ora em vigor no CBMPA, resolve:

PUNIR:
Com 08 (oito) dias de  PRISÃO, o CB BM Edivaldo Barros Salles, por ter 

faltado aos serviços para os quais se encontrava devidamente escalado nos dias 30 de abril de 
2007 e 04 de maio de 2007, conforme parte de nº 118 e 124 do Livro de Ocorrências e escalas 
de Serviços Internos do 6º SGBM/I - Mosqueiro, causando sérios embaraços ao serviço, sendo 
que ao referido militar,  foi dado o direito de ampla defesa e contraditório, conforme PADS, 
instaurado pela portaria nº 025, de 15 de maio de 2007, não justificou seu ato. Incurso no Inciso 
L do Art. 37, tendo como circunstancias agravantes, os incisos II e III do Art. 36 todos da Lei nº 
6.833/2006, transgressão média, permanece no comportamento “BOM”. Esta punição é contar 
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______________________  Vidas Alheias e Riquezas Salvar   _________________  

do dia 06JUN 2008. Recolha-se ao Quartel do 6º SGBM/I, concorrendo a escala de serviço 
interno. Devendo ser posto em liberdade no dia 14JUN2008, na hora da parada matinal 

(Ref. Of. nº 210/2008 – 6º SGBM/I)

LUIZ CLAUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA, em exercício

Confere com o Original:

MANOEL SILVA DE FREITAS – TCEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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