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NOTA DE DESLIGAMENTO INSTITUCIONAL 

BUSF-CPLP 

 

Em acordo aos Estatutos da Organização Bombeiro Unidos Sem Fronteiras – Capitulo 4 artigo 28º 

Item “J” e atendendo os dispositivos elencados no Regimento Interno Disciplinar de  1º de Janeiro de 

2011, e por solicitação do Subcomando Geral de Operações Sr. João Barboza dos Santos ID. 16081-02 

e de acordo com o disposto no R.I.D. da BUSF-CPLP em seu artigo 17 § primeiro, alínea (a) e artigo 25 

seção VII, itens: 40, 75, 77 e 93, devidamente abaixo discriminados: 

 
Art. 17º 
Exclusão a bem da disciplina consiste no desligamento, “ex officio”, do membro das fileiras 
da Organização Bombeiros Unidos em Fronteiras  - BUSF-CPLP, conforme descrito no presente 
Regimento Interno Disciplinar e nos Estatutos da Instituição. 
  
§ primeiro: A exclusão a bem da disciplina será aplicado pelo Presidente da Instituição e ou pelos Vice-
Presidentes dos Países da CPLP ou o Comandante Geral de Operações – CGO, depois de concluída a 
devida sindicância, quando: 
  
a) - A infração afete a honra pessoal, o pundonor da instituição ou o decoro da ética social e, como 
repressão imediata, se torne absolutamente necessário à disciplina; 
 
Art. 25º 
O comportamento do membro associado da BUSF-CPLP abrange o seu comportamento ético, social e 
moral na sociedade em que interage e como associado dentro da organização, sob o ponto de vista 
disciplinar. 
 
40. Disseminar boatos no interior de Organização ou concorrer para tal (M); 
 
75. Desacreditar, dirigir-se, referir-se ou responder de maneira desatenciosa a superior hierárquico (M); 
 
77. Ofender, provocar, desafiar, desconsiderar ou procurar desacreditar outro associado, por atos, gestos 
ou palavras, mesmo entre não associados (M). 
 
93. Na função de comando de qualquer natureza, não atender ao disposto no Regimento Interno 
Disciplinar para a sua função, incapacitando a BUSF-CPLP de se desenvolver (G); 
 

A Presidência da BUSF-CPLP em consonância com a obrigação de cumprir e fazer cumprir as 

determinações elencadas em Estatutos, Regulamentos e demais determinações e por ter sido 

comprovado as alterações acima elencadas também o enquadrando no RID nas transgressões dos itens 

03, 37, 65 e 76 do artigo 25 seção VII, abaixo discriminados: 
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03. Concorrer para a discórdia ou a desarmonia ou cultivar inimizade entre associados ou seus familiares 

(M); 

 

37. Portar-se de maneira inconveniente ou sem compostura (L); 

 

65. Desrespeitar, em público, as convenções sociais (G); 

 

76. Censurar ato de superior hierárquico ou procurar desconsiderá-lo seja entre associados ou não (G); 

 

Fatos estes ocorridos em data de 30 de março do corrente ano e constatando que o mesmo 

deixou de apresentar comportamento probo em atenção ao decoro institucional perante membros 

associados em grupos exclusivos de mídia social (WhatsApp), desafiando autoridade superior 

institucional da BUSF-CPLP e apresentando descumprimento de (1) transgressão de característica 

“leve”, (4) transgressões de características “média” e (3) transgressão de característica “grave” a 

Presidência da Organização Bombeiros Unidos – BUSF-CPLP – Sucursal Brasil DESLIGA EM 

CARÁTER IRREVOGAVEL das fileiras associativas e a bem da disciplina interna da Organização 

Bombeiros Unidos Sem Fronteiras o Sr. Vanderlei Pascoal Santos, portador do Documento de 

Identidade RG. 27.743.837-8 com ID na BUSF nº 17095-02 exercendo o Posto/Função na instituição de 

Delegado Estadual, devendo o mesmo ser imediatamente destituído de postos e demais funções e ter 

seu registro apagado das mídias e sites da organização. 

 

Observação: O presente desligamento não desabona o associado em relação ao seu comportamento 

social perante sua comunidade e sua vida privada no que tange a sua conduta civil e criminal, apenas 

estabelece como associado com comportamento não condizente com os preceitos estabelecidos pela 

Organização Bombeiros Unidos Sem Fronteiras. 

 

 

São Bernardo do Campo, 31 de março de 2018 
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