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Projeto de Decreto Legislativo nº. 011/2022. 

 

CONCEDE TITULO DE HONRA AO MÉRITO À 

SIDNEY JOSÉ QUARESMA PERNA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

           A Câmara Municipal de Abaetetuba aprova e sua Mesa Diretora promulga o seguinte 

decreto legislativo:  

Art. 1º - Fica concedido o titulo de honra ao mérito a Sidney José Quaresma Perna 

como reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao nosso município. 

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, em 03 de 

outubro de 2022. 

 
 

Aluísio Monteiro Corrêa 
VEREADOR – PSDB 
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JUSTIFICATIVA 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Senhoras Vereadoras, 

Senhores Vereadores, 

Sidney José Quaresma Perna, nascido aos dois dias do mês de maio de 1983, iniciou 

e finalizou o ensino fundamental e médio em escolas públicas localizadas nesta cidade de 

Abaetetuba (Basílio de Carvalho e São Francisco Xavier). Concluinte do curso superior 

“Tecnologia Agroindustrial” pela Universidade do Estado do Pará, realizado na cidade de 

Belém-Pa. Entrou no Corpo de Bombeiros Militar do Pará através do concurso do ano de 

2004 na graduação de SOLDADO, sendo transferido após o curso de formação, o qual 

ocorreu no município de Ananindeua, para o Quartel de Bombeiros em Abaetetuba, onde 

permaneceu até 2009, quando prestou o concurso para o quadro de Oficiais Bombeiros 

Militares em 2008, sendo aprovado.  

Foi transferido para a Academia Bombeiro Militar, em Marituba, onde frequentou o 

Curso de Formação de Oficiais de 2009 até o ano de 2011, sendo titulado, após seu término, 

como “Bacharel em Segurança contra Incêndios e Emergências”. Após formado, ficou lotado 

no 25° Grupamento Bombeiro Militar - Marituba, onde permaneceu até 2015, de onde foi 

transferido para o 14° Grupamento Bombeiro Militar - Tailândia, por necessidade do serviço. 

Neste Quartel, em dezembro de 2019, assumiu seu primeiro cargo de chefia, 

subcomandante de Unidade Bombeiro Militar, acumulando também a função de 

subcoordenação do Projeto Escola da Vida (PEV), Projeto Social que inclui, socialmente, 

pré-adolescentes na idade de 10 a 14 anos de idade, os quais podem se encontrar e viver 

num ambiente de risco social. Para esta reinserção na comunidade aconteça, este Projeto 

trabalha os conceitos e estruturas basilares do militarismo, tais como respeito, disciplina e 

hierarquia, aliado às atividades diárias de um profissional bombeiro militar.  
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Em dezembro do ano de 2020 foi transferido para o Quartel do 15° Grupamento 

Bombeiro Militar – Abaetetuba, também por necessidade do serviço, para assumir o Sub-

comando deste Quartel, onde permanece até hoje. Dentre as funções que acumula, 

destacamos: Sub-coordenador do Projeto Social Escola da Vida em Abaetetuba, Sub-

coordenador da Seção de Defesa Civil Estadual no município de Abaetetuba e Chefe da 

Seção de Serviços de Segurança contra Incêndios e Emergências, Seção esta de extrema 

importância na segurança de patrimônios e vidas, pois é responsável em fiscalizar e 

regularizar todos os estabelecimentos comerciais ou não, quanto ao Sistema de Segurança, 

Prevenção e Combate a incêndios e Controle de Emergências, localizados nos municípios 

de Abaetetuba, Igarapé Miri e Muaná. Vale ressaltar que este Oficial nunca foi punido e 

nunca respondeu processo ou procedimento administrativo.  

Sempre buscou capacitação com cursos de especialização na área militar, assim 

cumpriu com êxito: Curso de combate a incêndio em embarcações; Curso de intervenção 

básica de proteção e defesa civil; Curso de vistoria técnica e análise de projetos; Curso de 

perícia de incêndios e explosões; Curso de voluntário em emergências. 

Também realizou cursos na área  civil, com êxito: Graduação em Tecnologia 

Agroindustrial, pela UEPA; Pós-graduação MBA em Gestão Pública: ênfase em excelência 

operacional, pela FATESP. 

Foi condecorado com: Medalha de 10 anos de bons serviços prestados; Medalha 

Ordem do Mérito D. Pedro II, grau cavaleiro; Tempo de Serviço no Corpo de Bombeiros 

Militar do Pará 18 anos e 8 meses de serviço. Através de Decreto Estadual, foi promovido, 

por MERECIMENTO, ao posto de MAJOR QOBM, no dia 25 de setembro de 2022. 

O trabalho desenvolvido com excelência em nosso município o faz apto a receber 

condecoração por este Parlamento Municipal. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, em 03 de 

outubro de 2022. 

 

Aluísio Monteiro Corrêa 
VEREADOR – PSDB 

 


