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Dispôc sol:re instituição em âmbito do município dc
Cascavcl, o dia do bombeiro, bem cr>mo sua inclusão
no calcndário oficial de eventos do município, c dá
outras ptol'idencias.

À Câmara lr,{unicipal dc Cascavcl, estado do Paraná, aprova:

Ârt. 1" Esta lei institui cm âmbito do murucípio de Cascavel e âcrcsccnta em seu calendário
oficiai, "o Dia do Bombeho", a ser comemorado no dia 02 deJulho de cada ano.

Att, 2" llsta lci crrtta cm vigor na data de sua pubLicaçào

PalácioJosé Neves Formighied, ó7o anir-crsário de Cascal'el.

Fl,m 30 de julho de 2019.
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jusúficação:

Tendo em r.'ista a existência do dia intemacional do bombeiro, insutuírlo após <; rcccbimcnto de
inúmetos e-mails de todo mundo em 04 de Maio dc 1999 del'ido à morte de cinco bombeiros em
trágicas circunstâncias em um incêndio na Âusrália. O dia 04 de lr.taio também ó o dia tradicional na
Europa c Âustália, porque é o dia de São Floriano, pâüono dos bombeiros.

Nascido no século III na Á.lemanha eta um oficial Romano cristào, tesponsár'el pela província
romana de Nórica, atual Áusttia. Regiâo müto assolacla pot incêndios, o que i.rror. Iibriano a ue.inar
soldados especificamcnte para lutar contÍâ o fogo. Num ceto clia um incêndio alastrou-se rapidamente
e se totnou rmpossível de se conftolat. Então, Floriano que cÍâ temente a Deus, rezou c ao pedir um
milagre, aúou um balde de água ao fogo, o qual parou imediatamente. Iüütos soldados espantâdos
toÍflaÍâm-se ctistàos devido ao miiagre quc acabavam de presenciar.

Floriano c seus 40 soldados se ÍecusâÍâm â negaÍ a fé cristâ, por isso foram presos c con
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Mais tardc, o futioso e impiedoso Inrpcradot Romano Diocleciano pcrsegula os cristãos
Íomânos, pois obrigava a todos a iutarcm hdelidade ao Impetador r: âos seus ídolos, sob pena ffií)rtc.
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rnorte. Quanto a.l'loriano, clc foi atado a uma peclra de Iúornho e atirado ao rio l]nns no dia 04 cie

l,'Iaio do ano 304. Foi escr:lhido para padroeiro dos bombeiros e pÍotetor conttâ incôn<.lios.

Potém, no tsrasil se comemorâ o dia do lrombei-to a 02 de Julho, por ser uma dara dc
homenagem à criaçào d<.r coqpo ptovisório de bombeiros da cortc, inaugurado em 02 deJulho de 1856,
no fuo de Janeiro, e sob o comando do lüaior João Baústa de morais Ântas, oficialmenie, o diâ do
bombeiro brasilefuo foi instituído aúavés do dccrcto de lei n" 35.309, de 02 de;\bril dc 1.954. A parü
dcsta lci, também foi definido a rcrlizaçào anual da semana cle prevenção contra incôndio.
Postedotmentc, o impcrad<;r Dom Pedro II assinou o decreto imperial n" 1.775 tegulamentando o
seniço dos bombcitos.

Os bombeiros são reconhecidos como hetóis btasilcitos que ardscam suas vi.das para protcgcr
as pessoas, as cidadcs c as florestas clos incêndios e outras calami<Iades. Também ajudam a socorrcr
animais em perigo c auxiliar pessoas que enfrentam situaçõcs <Ie grande s[ess, como tentatiyas r.lc

suicídio, afogamento, desapatecimcntos e traumas provocados por acid€ntcs-

Ànualmente, nesta data comemorativa de 02 de Julho, o 4" grupamcnto de bombeiros do
Iv{unicípro de Cascavel poderâ lzzct parccrias com r'ários setores da socicdadc a firr de informar,
orientat e conscient-izar sobte a impottância e a diferença que fazem estes hcróis proftssionais em prol
da populaçào em nosso murucípio.

Serdo o que tinha para o ÍnomeÍrto, conto corn o apoio dos nol>rcs pares
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