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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AJUDÂNCIA GERAL  

BELÉM-PARÁ 12 DE MARÇO DE 2010. 
BOLETIM GERAL Nº 047 

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

 
1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 

 
SERVIÇO PARA O DIA 13 DE MARÇO DE 2010 (SÁBADO) 

Superior de Dia MAJ BM ANDRADE 
Supervisor de Área CAP BM WALTENCIR 

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM BAETA 
2º Turno: CAP BM ALFARO 

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM  ALDIRLEY 
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM   DINIZ 
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM PINHEIRO 

 
SERVIÇO PARA O DIA 14 DE MARÇO DE 2010 (DOMINGO) 

Superior de Dia MAJ BM CAVALCANTI 
Supervisor de Área CAP BM BENJÓ 

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM CILEA 
2º Turno: CAP BM NOBRE 

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG CAP BM REGO 
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM DANIELA 
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM BENTES 

 
SERVIÇO PARA O DIA 15 DE MARÇO DE 2010 (SEGUNDA-FEI RA) 

Superior de Dia MAJ BM IDBAS 
Supervisor de Área CAP BM SILVIO FEITOSA 

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM FLAVIA  
2º Turno: CAP BM ARTHUR 

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM  OSIMA 
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM  HEDEN 

Perito de Incêndios e Explosões CAP BM ROBERTO 

 
2ª PARTE – INSTRUÇÃO 

1 – 18º ANIVERSÁRIO DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DE OFÍCIA IS - 
DETERMINAÇÃO 

Conforme nota de serviço nº 001/2010, alusiva ao 18º Aniversário da Escola 
de Formação de Oficiais. O Comandante Geral do CBMPA convoca todos os Oficiais BM de 
folga da Região Metropolitana de Belém formados na Escola de Formação de Oficiais do 
CBMPA, para participarem do Seminário conjuntamente com oficiais pertencentes a outros 
Corpos de Bombeiro Militares do Brasil ( ex alunos da EFO), no dia 15 de março de 2010, no 
Auditório do IESP, no horário de 08h30 ás 17h00. 

(Ref. Nota nº 13/2010- DEI) 

 
3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 

I– ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
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1 – ATO DO PODER EXECUTIVO 
DECRETO Nº 2.165, DE 8 DE MARÇO DE 2010  
Dispõe sobre a instituição do Regime Especial de pagamento de precatórios 

a que se refere o art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 
Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 62/2009, e dá providências correlatas. 

 
A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ , no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pelo art. 135, inciso III, da Constituição do Estado,  
DECRETA: 
Art. 1º Nos termos do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias da Constituição Federal, dentre as modalidades de Regime Especial de pagamento 
nele previstas, o Estado do Pará opta pelo pagamento de seus precatórios judiciários, da 
Administração Direta e Indireta, na forma do inciso II do § 1º do art. 97, ficando incluídos em tal 
regime os precatórios que ora se encontram pendentes de pagamento, e os que vierem a ser 
emitidos durante a sua vigência.  

§ 1º Com a adoção do presente regime especial o valor das dívidas em 
precatórios a ser depositado, anualmente em conta especial, corresponderá ao saldo total dos 
precatórios devidos, acrescido do índice oficial de remuneração básica da caderneta de 
poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de 
poupança para fins de compensação da mora, excluída a incidência de juros compensatórios, 
diminuído das amortizações e dividido pelo número de anos restantes no regime especial de 
pagamento. 

§ 2º O valor depositado poderá corresponder a um valor maior que a parcela 
mensal fixada, observada as condições orçamentárias do Estado.  

§ 3º A Procuradoria-Geral do Estado divulgará anualmente o saldo de 
precatórios para os fins do § 1º. 

§ 4º A conta especial de que trata o § 1º será administrada pelo Tribunal de 
Justiça do Estado, na forma do § 4º do art. 97 dos ADCT da Constituição Federal. 

 Art. 2º Dos recursos que, nos termos do art 1º, forem depositados em conta 
especial e própria para pagamento de precatórios judiciários, serão utilizados:  

I - 50% (cinqüenta por cento), para o pagamento de precatórios em ordem 
cronológica de apresentação, observadas as preferências definidas nos  § 1º do art. 100 da 
Constituição Federal, para os precatórios do mesmo ano, e no § 2º  daquele  mesmo artigo, 
para os precatórios em geral; 

II - 50% (cinqüenta por cento), na forma que oportunamente vier a ser 
estabelecida pelo Poder Executivo, em conformidade com o disposto no § 8º e seus incisos, do 
art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Parágrafo único. Enquanto o Poder Executivo não estabelecer critério para  
aplicação do § 8º e seus incisos, do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
todo o valor depositado será utilizado para pagamento dos precatórios em ordem cronológica. 

Art. 3º Fica instituído, junto à Procuradoria-Geral do Estado, o Sistema Único 
de Controle de Requisitórios Judiciais, no qual será mantido o registro cadastral e de 
pagamentos de todos os requisitórios da Administração Direta e Indireta, para fins de controle 
estatístico, verificação dos pagamentos e conferência da ordem em que serão realizados.  

§ 1º As entidades da Administração Indireta deverão manter atualizados os 
registros de seus requisitórios junto à Procuradoria-Geral do Estado, cadastrando-os 
diretamente, e preferencialmente em meio eletrônico, em até 5 (cinco) dias da data do 
respectivo recebimento, e nesse mesmo prazo registrando as alterações que a qualquer tempo 
lhes forem comunicadas pelo Poder Judiciário. 

§ 2º Os requisitórios da Administração Indireta, já formalizados até a data do 
presente Decreto e ainda não cadastrados junto à Procuradoria-Geral do Estado, deverão ser 
cadastrados dentro de 60 (sessenta) dias contados da publicação deste. 

Art. 4º A Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria de Estado da Fazenda 
e a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, no âmbito de suas 
respectivas atribuições, poderão adotar providências para a implantação e regulamentação das 
disposições do presente Decreto.  

Art. 5º As disposições deste Decreto entram em vigor na data de 8 de março 
de 2010, vigorando até o final do prazo previsto no inciso II, § 1º do art. 97 da ADCT.  

PALÁCIO DO GOVERNO, 8 de março de 2010. 
 

ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA  
Governadora do Estado 
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DECRETO Nº 2.168, DE 10 DE MARÇO DE 2010 
Institui o Sistema de Cotação Eletrônica de Preços no âmbito da 

Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual e dá outras providências. 
 
A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ , no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pelo art. 135, inciso V, da Constituição Estadual, e 
Considerando a necessidade de dotar de maior eficiência, racionalização e 

agilidade os processos administrativos para a aquisição de bens e contratação de serviços pela 
Administração Pública;  

Considerando a necessidade de modernizar a máquina administrativa e 
tornar mais transparente os procedimentos de compra de bens e contratação de serviços, com 
a utilização de tecnologia da informação;  

Considerando a necessidade de aperfeiçoar o monitoramento dos gastos 
realizados no âmbito da Administração Estadual,  

 

DECRETA: 
Art. 1º Fica instituído o Sistema de Cotação Eletrônica de Preços para 

aquisição de bens e contratação de serviços pelos órgãos da Administração Pública Estadual 
Direta, os Fundos Especiais, as Autarquias, as Fundações Públicas, as Empresas Públicas, as 
Sociedades de Economia Mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo 
Poder Executivo. 

Art. 2º As aquisições de bens e contratações de serviços efetuadas nas 
hipóteses de dispensa de licitação em razão do valor previstas nos incisos I e II e parágrafo 
único do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93 serão processadas, obrigatoriamente, em sessão 
pública, à distância, por meio de sistema que promova a comunicação pela Rede Mundial de 
Computadores (Internet). 

Art. 3º O instrumento convocatório, o processo e seu resultado serão 
públicos, divulgados por meio do Portal de Compras do Governo do Estado 
(www.compraspara.pa.gov.br), assegurado o acesso a todos os fornecedores credenciados 
perante o provedor do sistema e à sociedade em geral. 

Art. 4º Cabe à Secretaria de Estado de Administração - SEAD indicar o 
provedor do Sistema de Cotação Eletrônica de Preços e firmar os ajustes necessários para 
disponibilizá-lo aos órgãos e entidades. 

Art. 5º Cabe à Câmara de Custeio e à SEAD, no âmbito das suas 
atribuições, a expedição de normas complementares necessárias à implantação e 
operacionalização do Sistema de Cotação Eletrônica de Preços de que trata este Decreto. 

Art. 6° Os casos omissos deverão ser submetidos à S EAD para análise e 
parecer, e posterior deliberação da Câmara de Custeio. 

Art. 7° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
PALÁCIO DO GOVERNO, 10 de março de 2010. 
 
ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA  
Governadora do Estado 
 
DECRETO Nº 2.169, DE 10 DE MARÇO DE 2010 
Institui o Programa de Redução, Controle e Otimização do Gasto Público, 

“Rendimento máximo, custo mínimo”, no âmbito da Administração Pública Estadual Direta e 
Indireta.  

 
A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ , usando das atribuições que 

lhe confere o art. 135, inciso V, da Constituição Estadual, e  
Considerando a crise econômica internacional, com reflexos diretos no 

Brasil e no Estado do Pará; 
Considerando os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal 

(Lei nº 101/2000); 
Considerando a necessidade de adotar medidas emergenciais de redução 

de gastos, 
 

DECRETA:  
Art. 1° Fica instituído o Programa de Redução, Cont role e Otimização do 

Gasto Público, “Rendimento máximo, custo mínimo”, no âmbito da Administração Pública 
Estadual Direta e Indireta. 
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Art. 2º O referido Programa terá os seguintes objetivos:  
I - melhorar a qualidade do gasto público; 
II - eliminar desperdícios na aplicação de recursos públicos; 
III - aumentar a capacidade de investimento com recursos próprios;  
IV - promover o ajuste fiscal. 
Art. 3º Cabe à Junta de Coordenação Orçamentária e Financeira do Estado, 

criada pelo Decreto nº 095, de 29 de março de 2007, avaliar e supervisionar o Programa, tomar 
as decisões estratégicas, articular politicamente à adesão ao Programa e definir as metas. 

Parágrafo único. A Auditoria-Geral do Estado - AGE e a Secretaria de 
Estado de Administração - SEAD auxiliarão a Junta de Coordenação Orçamentária e Financeira 
do Estado na implantação e acompanhamento da execução do Programa. 

Art. 4º Compete aos diretores administrativos e financeiros, ou ocupantes de 
cargos equivalentes nos órgãos ou entidade do Poder Executivo Estadual, auxiliar a Junta de 
Coordenação Orçamentária e Financeira do Estado na implantação e manutenção do Programa 
“Rendimento máximo, custo mínimo”, tendo ainda as seguintes atribuições, no âmbito de sua 
unidade administrativa:  

I - operacionalizar as ações do Programa “Rendimento máximo, custo 
mínimo”; 

II - fornecer à Junta de Coordenação Orçamentária e Financeira do Estado 
as informações necessárias ao controle e acompanhamento das despesas de custeio;  

III - empreender ações visando conscientizar e envolver todos os servidores 
no Programa;  

IV - indicar gestores específicos para as principais despesas de custeio, 
orientando e coordenando sua atuação;  

V - reunir-se periodicamente, no âmbito de sua unidade, para avaliação dos 
procedimentos adotados e divulgação dos resultados alcançados;  

VI - participar de reuniões, palestras e treinamentos promovidos com o 
objetivo de aperfeiçoar o Programa;  

VII - exercer outras atividades voltadas ao combate do desperdício e ao 
controle e eficiência do gasto público.  

Art. 5º Para atingir os objetivos do Programa ora instituído fica determinado 
que: 

I - compete a Câmara de Custeio, criada pelo Decreto nº 894, de 3 de abril 
de 2008, instituir e dar ampla divulgação as Tabelas de Preços Referenciais do Governo do 
Estado, a partir das quais os valores dos serviços contratados pelos órgãos e entidades do 
Poder Executivo Estadual não poderão ser superiores aos constantes em referidas tabelas, seja 
na contratação ou no reajustamento;  

II - deverá a Câmara de Custeio priorizar o estabelecimento de parâmetros 
de contratação e de negociação dos contratos de serviços de telefonia, energia elétrica, água, 
combustível, passagem aérea, locação de veículos; 

Art. 6º Qualquer licitação cujo valor global seja igual ou superior a  R$ 
1.000.000,00 deverá ter prévia autorização da Junta de Coordenação Orçamentária e 
Financeira do Estado, sendo vedado o fracionamento na contratação do mesmo objeto, com o 
fim de não alcançar o referido valor. 

 
Parágrafo único. A análise de que trata o caput deste artigo refere-se a 

disponibilidade financeira e orçamentária, permanecendo a adequação técnica da despesa, 
bem como a legalidade dos atos de exclusiva responsabilidade do órgão executivo.   

Art. 7º A SEAD deverá estabelecer, em 90 (noventa) dias, padrões 
operacionais de gestão, fiscalização controle de contratos de aquisição de bens e prestação de 
serviços, bem como, implantar uma central de consultas (via Web) para atender a demanda 
relativa à orientação da gestão/fiscalização de contratos.  

Art. 8º As Secretarias de Estado de Saúde, Educação e Segurança, além da 
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil deverão compor, no âmbito de suas áreas de 
atuação, comissão setorial que analisará os gastos de suas áreas e deverá elaborar plano de 
ação visando a redução dos gastos, adequando as prioridades e metas para o alcance efetivo 
da diminuição das despesas, sem perdas na qualidade da prestação dos serviços. 

Parágrafo único. Os planos de ação deverão ser submetidos, no prazo de 60 
(sessenta) dias, à apreciação da Junta de Coordenação Orçamentária e Financeira do Estado, 
para aprovação. 

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
PALÁCIO DO GOVERNO, 10 de março de 2010. 
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ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA  
Governadora do Estado 
(Transc. do DOE nº 31622 de 11/03/2010) 
 

2 – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ 
DIÁRIA 
PORTARIA: 070 
Objetivo: A Serviço da Corporação. 
Fundamento Legal: Decreto Estadual nº 2.539, de 20 de maio de 1994 e a 

Portaria nº 419 de 11 de julho de 2007 – SEAD. 
Origem: BELÉM/PA – BRASIL 
Destino(s): Brasília/DF - Brasil<BR 
Servidor: 57044561/ANTONIO BENTES DA SILVA FILHO (CAP BM) / 4.0 

diárias (Completa) / de 05/03/2010 a 09/03/2010<BR 
Ordenador: 
 
Paulo Gerson Novaes de Almeida – CEL QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA 
(Transc. do DOE nº 31622 de 11/03/2010) 
 

3 – RESULTADO DE INSPEÇÃO 
Realizada pela JIS deste CBMPA, em Sessão Permanente de nº 08, datada 

do dia 03 de março de 2010, proferiu os seguintes pareceres: 
PRORROGAÇÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE PESSOA DA  

FAMÍLIA 
SD BM JOSÉ MARCOS DE LIMA ARAÚJO FILHO, do 6º SGBM/I – 

Mosqueiro. PARECER: Incapaz temporariamente ao trabalho bombeiro militar. Necessita de 
mais 91 dias de licença para tratamento de saúde de pessoa da família, a partir de 04MAR2010 
até 02JUN2010. 

 
PRORROGAÇÃO DE LICENÇA 
SD BM EDIELEN SAMPAIO FARIAS, do QCG. PARECER: Incapaz 

temporariamente ao trabalho bombeiro militar. Necessita de mais 07 dias de licença para 
tratamento de saúde, retroativo a 25FEV2010 até 03MAR2010. 

 
CONCLUSÃO DE LICENÇA 
SD BM EDIELEN SAMPAIO FARIAS, do QCG. PARECER: APTA ao 

trabalho bombeiro militar com restrições temporárias. Dispensada de esforço físico e serviço 
por 33 dias, a partir de 04MAR2010 até 05ABR2010. Responde expediente no quartel. 

 
PRORROGAÇÃO DE DISPENSA 
CB BM HAMILTON DA SILVA REIS, do CSMV/MOp. PARECER: APTO ao 

trabalho bombeiro militar com restrições temporárias. Dispensada de esforço físico e serviço 
por 33 dias, a partir de 04MAR2010 até 05ABR2010. Responde expediente no quartel. 

 
SUBTEN BM CLAUDOMIRO VELASCO AZEVEDO JÚNIOR, do 11º GBM- 

Breves: PARECER: APTO ao trabalho bombeiro militar com restrições temporárias. Dispensada 
de esforço físico e serviço por 27 dias, a partir de 04MAR2010 até 03MAR2010. Responde 
expediente no quartel. 

 
CONCLUSÃO DE DISPENSA 
SUBTEN BM CLAUDOMIRO VELASCO AZEVEDO JÚNIOR, do 11º GBM- 

Breves: PARECER: APTO ao trabalho bombeiro militar sem restrições. Deverá se apresentar 
no seu quartel de origem no dia 04MAR2010, pronto para desenvolver suas atividades 
laborativas bombeiro Militar (operacionais e administrativas). 

 
FALTOU A JIS BM 
3º SGT BM CARLOS AUGUSTO DE SOUZA SARMENTO, do QCG/COP. 

Faltou a inspeção de saúde no dia 03MAR2010. Remarcado para o dia 15MAR2010. 
Solicitamos a apresentação do mesmo na data supracitada. 
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SD BM CLEBERSON WILIY CAMPOS DA SILVA, do 9º SGBM/I- Cametá. 
Faltou a inspeção de saúde no dia 03MAR2010. Remarcado para o dia 10MAR2010. 
Solicitamos a apresentação do mesmo na data supracitada. 

 
SD B MARCOS MENDES EVANGELISTA, da 5ª SBM/I- Mangueirão. Faltou 

a inspeção de saúde no dia 03MAR2010. Remarcado para o dia 15MAR2010. Solicitamos a 
apresentação do mesmo na data supracitada. 

 
1º TEN PATRÍCIA DO SOCORRO FONSECA DOS SANTOS, do 1º GBM. 

Faltou a inspeção de saúde no dia 03MAR2010. Remarcado para o dia 15MAR2010. 
Solicitamos a apresentação do mesmo na data supracitada. 

 
SUBTEN BM EMANOEL NATALINO DE SOUZA JUNIOR, do QCG. Faltou a 

inspeção de saúde no dia 03MAR2010. Remarcado para o dia 15MAR2010. Solicitamos a 
apresentação do mesmo na data supracitada. 

(Ref. Of. nº 49/2010 – Diretoria de Saúde do CBMPA) 
 

4 - DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO 
PORTARIA Nº. 11/2010 – DAL 
ANEXOS:  
• Parte especial nº 03-2010 de 17 de fevereiro de 2010 do 1º. Ten QOBM 

ARTHUR ARTEGA DURANS VILACORTA 
• Ofício nº. 042/2010 de 19 DE FEVEREIRO DE 2010 do CAP QOBM 

ELIAS DE LIMA ROCHA Cmt do 12ºGBM – Santa Isabel 
• Cópia Autêntica nº. 006/2010 de 19 de fevereiro de 2010 do livro do 

oficial de dia 1º SGBM/I. 
 
O Diretor de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso 

de suas atribuições legais, tendo tomado conhecimento dos fatos narrados na documentação 
anexa, no dia 16 de fevereiro de 2010, por ocasião da Operação Carnaval/2010, no Município 
de Vigia, o 1º SGT BM AIRTON MARQUES MARINHO, escalado como condutor de viatura 
ABSR 10 do 1º SGBM/I – Marituba, ao tentar estacionar a mesma no Ginásio de Esportes 
Aternas, acabou causando os seguintes danos: arranhão na lateral direita, amolgamento da 
barra de travamento da porta lateral, pelo que:  

 
RESOLVE: 
Art. 1º - Determinar a reabertura do presente Inquérito Técnico a fim de 

apurar as circunstâncias dos fatos referentes às avarias sofridas pela viatura ABSR 10 de 
propriedade do Corpo de Bombeiros Militar do Pará; 

Art. 2º - Nomear o 1º TEN QOBM HUGO CARDOSO FERREIRA, como 
encarregado do Inquérito Técnico, delegando-vos para esse fim, as atribuições policiais que me 
competem; 

Art. 3º. – O novo encarregado deverá observar as orientações formalizadas 
por meio do ofício nº. 1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº. 234 de 23 de 
dezembro de 2008; 

Art. 4º - Estabelecer prazo de 30 (trinta) dias corridos para conclusão dos 
trabalhos em conformidade com a legislação vigente; 

Art. 5º. – Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 
MARCO ANTONIO GOMES – TCEL QOBM 
Diretor de Apoio Logístico  
 

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA 
1 - REFERÊNCIA ELOGIOSA 
O CEL QOBM Comandante geral do Corpo de Bombeiros militar do Pará, no 

uso da competência que lhe confere o art, 72, art. 73, inciso I e art. 74, § 1º da Lei Estadual nº 
6.833, de 26 de fevereiro de 2006, do Código de Ética e Disciplina da PMPA, ora em vigor para 
o CBMPA, resolve: 

 
ELOGIAR: 
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POR PROPOSIÇÃO DO CEL QOPM JOSÉ ROBERTO PEREIRA 
DAMASCENO – DIRETOR DO CIOP. 

Ao 2º SGT BM DYEMES HAROLDO JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, 
por ter ao longo do período em que desenvolveu suas atividades neste Centro Integrado de 
Operações – CIOp, demonstrado seriedade, compromisso e superação. Desempenhando com 
eficiência, dedicação e responsabilidade, as funções a si atribuídas. Militar Estadual de caráter 
proativo, disciplinado e disciplinador, postura moderada, tenacidade e equilíbrio. Qualidades 
estas, indispensáveis ao bom militar. Rogo que sua atitude seja motivo de orgulho e exemplo 
ao seus superiores, pares e subordinados. É com dever de justiça, que reconheço o excelente 
trabalho realizado pelo militar. INDIVIDUAL. 

(ref. Nota s/nº/2010 – CIOp)  
 

2- OFÍCIO RECEBIDO - TRANSCRIÇÃO 
Ofício nº. 006/10 , DE 08 de março de 2010, DO CONSELHO DE 

DISICPLINA 
 
Comunico a Vossa Excelência que o Conselho de Disciplina a que será 

submetido o SUBTEN BM EMANOEL NATALINO DE SOUZA JÚNIOR, para o qual este oficial 
foi nomeado presidente, conforme publicado em BG nº. 018, de 27JAN2010, irá funcionar na 
sala de reuniões da DST, situado no Quartel do Comando Geral do CBMPA, com a respectiva 
reunião de instalação marcada para o dia 02MAR2010, às 10h00, no Centro de Recuperação 
Especial “Coronel Anastácio das Neves”, sediado na Vila de Americano, Município de Santa 
Izabel do Pará.  

Respeitosamente, 
 
HELIEL FRANKLIN MONTEIRO- TCEL QOBM 
Presidente do Conselho de Disciplina 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
Confere com o Original: 
 
 
 
 
 

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO – CEL QOBM 
Ajudante Geral do CBMPA 


