
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL
BELÉM-PARÁ 04 DE NOVEMBRO DE 2009.

BOLETIM GERAL Nº 192
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇOS PARA O DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2009 (QUINTA - FEIRA)

Superior de Dia TCEL BM FRANKLIN
Supervisor de Área CAP BM FARIAS
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ARTHUR

2º Turno: CAP BM VARELA
Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM MARTINS
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DAL
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM PINHEIRO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – CERTIFICADO APRESENTAÇÃO
O SESC- Pará, Serviço Social do Comércio, confere este Certificado de 

Mérito Comunitário/2009, a instituição CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ 
“PROJETO ESCOLA DA VIDA”,  por sua participação no programa “MESA BRASIL 
SESC,  REDE  NACIONAL  DE  SOLIDARIEDADE  CONTRA  A  FOME  E  O 
DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS”.

CARLOS MARX TONINI
Presidente  do  Sistema  Federação  do  Comércio  do  Estado  do  Pará- 

SESC/SENAC

ANÍZIO BESTENE JUNIOR
Diretor Regional do Serviço social do Comércio SESC Pará

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
SEM ALTERAÇÃO

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - HOMOLOGAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA 

Analisando os autos da Sindicância mandada proceder através da Portaria 
no 001/2007 de 24 de setembro de 2007, emanada do Comandante do CFAE,  então MAJ 
QOBM José Gedalberto Lessa Lisboa, na qual figura como encarregado a Cap QOBM Mônica 
Figueiredo Veloso, destinada a apurar os fatos ocorridos no dia 19 de setembro de 2007, onde 
o CAP QOBM Olímpio Augusto Coelho de Oliveira relata que durante a entrega  das notas das 
verificações da disciplina de Operações com Produtos Perigosos foi abordado pelo na época AL 
CAS  BM  JOSÉ  AVELINO DE  SOUZA  NETO  e  este  afirmou  que  o  referido  oficial  teria 
esquecido de corrigir  a sua prova,  porém foi  constatado pelo capitão que a referida prova 
estava corrigida de forma diferente, com distinções das tonalidades da cor vermelha da caneta 
usada para correção, assim como, diferenças absurdas na caligrafia.

RESOLVO
1) Concordar com o Oficial Encarregado da Sindicância, bem como com a 

solução proferida pelo Comandante do CFAE que há indícios de crime de natureza militar e 
transgressão  da  disciplina,  porém  de  autoria  incerta,  pois  o  Laudo  de  Exame  Pericial 
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Grafotécnico nº 190/2007 de 02 de janeiro de 2008 (fls 043 a 045) aponta que os sinais de 
acertos  e  erros  não  se  identificam  com  os  manuscritos  padrões  do  CAP QOBM  Olímpio 
Augusto Coelho de Oliveira, porém não atribui à ilicitude ao AL CAS BM José Avelino de Souza 
Neto e ressalta na conclusão que o número de acertos atribuídos à verificação do militar (19 
acertos)  se  identifica  com  os  padrões  gráficos  do  oficial,  instrutor  da  disciplina,  havendo 
somente uma ratificação da informação (19  acertos)  realizada de próprio  punho, conforme 
consta no laudo, pelo referido aluno, não havendo portanto vantagem para este nem prejuízo 
para a Administração Pública;

2)  Publicar  em  Boletim  Geral  a  presente  solução  da  Sindicância.  A 
Ajudância Geral para providências;

3)  Encaminhar  uma  via  dos  Autos  da  Sindicância  ao  Ministério  Público 
Militar,  conforme preconiza o disposto  no art.  28,  alínea “a”  do Código de Processo Penal 
Militar. A Assistência do Subcomando Geral para providências;

4)  Arquivar  uma  via  dos  autos  da  Sindicância  na 2ª  seção  do EMG.  A 
Assistência do Subcomando para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2;

Belém-Pa, 03 de novembro de 2009. 

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

2- SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA
Analisando  os  Autos  da  Sindicância  procedida  por  determinação  deste 

Subcomando, através da Portaria nº 143/2007 – Sub Cmdº Geral, de 26 de dezembro de 2007, 
cujo oficial  encarregado foi  a CAP QOBM  CILÉA SILVA MESQUITA, que teve por escopo 
apurar  o  motivo  pelo  qual  o  1º  SGT  BM  EDSON CARDOSO  FERNANDES JÚNIOR RG 
5608620 não teria montado o serviço de condutor da VTR ABT-11 no dia 01 de dezembro de 
2007.

RESOLVO
1) Concordar com a conclusão do encarregado da Sindicância, de que em 

face dos fatos apurados constante nos autos, não houve crime nem transgressão da disciplina 
bombeiro militar por parte do 1º SGT BM EDSON CARDOSO FERNANDES JÚNIOR, já que o 
militar  encontrava-se  escalado para  o  serviço  de condutor  da VTR do COA no dia  01 de 
dezembro de 2007 (folha 022),  autorizado pelo seu comandante imediato TCEL BM  Mauro 
Tadeu da Silva Oliveira conforme ratifica em seu termo de declaração constante na folha 028 
dos autos, não podendo portanto cumprir a escala de condutor da VTR ABT – 11 já que esta 
assinalava para a mesma data;

2)  Publicar  em  Boletim  Geral  a  presente  solução  da  Sindicância.  A 
Ajudância Geral para providências;

3) Arquivar aos Autos da Sindicância na 2ª seção do EMG. A Assistência do 
Subcomando para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2;

4) Cumpra-se
Belém-Pa, 03 de novembro de 2009. 

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

B) Analisando os Autos da Sindicância procedida por determinação deste 
Subcomando,  por  meio  da  Portaria  nº  109  –  Subcmdº  Geral,  de  25OUTUBRO2007,  cujo 
encarregado foi o CAP QOBM EDINALDO RABELO  LIMA, e teve o intuito de apurar o fato 
ocorrido no dia 06 de setembro de 2007 onde após a cautela de uma corda de 100 (cem) 
metros pertencente ao quartel do 1º GBM ao quartel do 1º GBS para ser utilizada no reboque 
de uma lancha, este teria devolvido o material ao quartel de origem medindo aproximadamente 
40 (quarenta) metros. 

RESOLVO
1) Concordar com a conclusão a que chegou o encarregado da sindicância, 

de que não há indícios de crime de natureza militar e comum nem transgressão da disciplina, 
em  face  da  necessidade  da  compilação  de  matéria  probante  (provas  documentais  e 
testemunhais) que confirme a assertividade do posicionamento, ressaltando que a lesão ao 
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erário público foi momentânea devido o ressarcimento do material, conforme consta nas folhas 
nº 09 e 010 nos autos do procedimento;

2) Publicar  em  Boletim  Geral  a  presente  solução  da  Sindicância.  A 
Ajudância Geral para providências;

3) Arquivar os Autos da Sindicância na 2ª seção do EMG. A Assistência do 
Subcomando para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2;

4) Cumpra-se
Belém-Pa, 03 de novembro de 2009. 

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

C) Analisando os Autos da Sindicância procedida por determinação deste 
Subcomando, por meio da Portaria nº 133/2007 - Subcmdº Geral, de 13DEZEMBRO2007, cujo 
encarregado foi o 1º TEN QOBM ARTHUR ARTEAGA DURANS VILACORTA, e teve o intuito 
de apurar os fatos narrados pela Srª Maria do Socorro Cardoso onde relata a ocorrência de um 
furto  de  uma  bomba  d’água  de  sua  residência  localizada  na  Granja  do  Icuí  Guajará  no 
município  de  Ananindeua/PA  e  atribui  a  culpabilidade  do  fato  a  um  militar  do  Corpo  de 
Bombeiros Militar do Pará.

RESOLVO
1) Concordar com a conclusão a que chegou o encarregado da Sindicância 

de que em face dos fatos apurados constante nos autos não houve crime de natureza militar e 
comum  nem  transgressão  da  disciplina,  pois  não  há  elementos  probatórios  no  bojo  do 
procedimento que atribuam a tipificação penal a algum militar do CBMPA, bem como a Srª 
Maria do Socorro Cardoso ressalta em seu depoimento (fls 17 e 18) que não possui provas 
documentais nem testemunha que comprovem a autoria da conduta ilícita e informa que é 
aposentada por invalidez de ordem psiquiátrica e faz tratamentos no Hospital de Clínicas da 
Capital, portanto não tendo como ter assertividade da veracidade dos fatos acusatórios;

2)  Publicar  em  Boletim  Geral  a  presente  solução  da  Sindicância.  A 
Ajudância Geral para providências;

3) Arquivar os Autos da Sindicância na 2ª seção do EMG. A Assistência do 
Subcomando para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2;

Belém-Pa, 03 de novembro de 2009. 

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

D) Analisando os Autos da Sindicância procedida por determinação deste 
Subcomando,  por  meio  da  Portaria  nº  074  –  Subcmdº  Geral,  de  27AGOSTO2007,  cujo 
encarregado foi o 1º TEN QOEBM CLERISSON LIMA DA COSTA, e teve o intuito de apurar o 
constante no Termo de Declaração da Srª Cleonice Meireles de Macedo onde relata que no dia 
11 de janeiro de 2007 após acionar uma viatura do DEMA devido o barulho excessivo de som 
vindo  da  casa  vizinha,  teve  sua  casa  apedrejada  tendo  supostamente  como  um  dos 
incentivadores ao ato de vandalismo o CB BM WALDINEY AMARAL RG 13319.

RESOLVO
1) Concordar com a conclusão a que chegou o encarregado da Sindicância, 

de que em face dos fatos apurados constante nos autos não houve crime de natureza militar e 
comum  nem transgressão  da  disciplina  bombeiro  militar  por  parte  do  CB  BM  WALDINEY 
AMARAL, pois foi constatado através da vistoria nº 012/2007 a poluição sonora em níveis de 75 
decibéis provocada pela fonte sonora instalada na residência da Srª Maria Amélia Alves dos 
Reis (fl 019) e esta teria sido responsabilizada pelos fatos conforme ratifica em seu termo de 
declaração  (fls  031  e  032),  não  havendo  portanto  nos  autos  provas  documentais  e 
testemunhais que confirmem a conduta ilícita ora atribuída ao militar;

2)  Publicar  em  Boletim  Geral  a  presente  solução  da  Sindicância.  A 
Ajudância Geral para providências;

3) Arquivar os Autos da Sindicância na 2ª seção do EMG. A Assistência do 
Subcomando para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2;

4) Cumpra-se
Belém-Pa, 03 de novembro de 2009. 
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LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA - CEL QOBM
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmte Geral do CBMPA 

Confere com o Original:

MANOEL SILVA DE FEITAS – TCEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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