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Cirri rll icipal de Caec avel (?roponente: VereadotPo[cialNladtil/PIl'IB) Rece

I

ri;t§üá rl Institui o "Dia Bombcito Civil" no N{unicípio de

Cascavel e dá outras providências.
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I Câmara NÍunicipal cle Cascar.cl, Estado do Parar.rá, aptova

Ârt. l" Esta lei institui no Calendário Oficial de .l-lventos do lr{unicípio dc Cascar.el,

o "Dia do Bombeiro Civil", a sct celebtado sempre no dia 2 do mês de julho de cada ano.

Àrt. 2" Esta lei enua em vigor na data de sua publicaçào.

Palácio José Ncves Formighieri, 67" anivctsáno de Cascavel.
Cascavel,'19 de agosto de 2019.

I f"P;rs'''i
Pôlicial Madril
Veteadot/P1\'ÍB

Justificaçào:

O Bombeiro Civil é um profissional treinâdo e equipado para âtuâÍ, pdoritadamentc, na
prevenção e preparaçào para emergências e nâ Ícsposta aos clesastres, dc fotma a reduzir seus

impâctos e consecluôncias.

Para tal, buscam eliminar situaçôes de risco e exccutaln sal1?mentos terrestÍes, aquáticos
e ern altura, pÍotcgendo pessoas e patrimônios de incêndios, explosões, \,azameÍrtos, afogamentos
ou qualquer ouüa situação de emergência.

O cxercício da atividade de Bombcro Civil exige formaçào cspecífica, dada em escolas e

academias quaüftcadas para tal, sendo que o principal objetivo é sah.at e resgatar r.idas, prestando
<.rs ptimeüos socoÍros em s€us atendimentos, r'cdficando o estâdo da vítrma pata aphczr o
procctlimento adequado.

Aitda, Íaz parte das atirtdades dos bombchos civis a realização de cursos c campanhas
cducativas, formar:do e trcinando eqúpes, brigadas e coryos voluntários de emergêlcia.

De acordo com a Lei n" 11,901, de 12 dc janeilo de 2009, que regr-úamcnta a ploiissào de

Bornbeiro CiviJ, está prer.i.sta surL atuação conjunta com os Corpos de BomI:eiros \'Iilitarcs, scmptc
coordenados, nessas situações, pclas colpotaçôes militares.;\s cmprcsas e entidades
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utilizarem dos sen'iços dc Bombeiro Cir- podem, inclusil'e, ítmar convênios com os Corpos de

Bombeiros Níütares pârâ a prestáçào de assistênciz técnica aos seus ptofrssionais.

As grandes emptesas inrlustt-iais, poruátias, actop<.rrtuárias e flotestais gcralmente contâm
com corpos ptivativos de bombeiros, que âftlam especialmentc no seu Íamo de atrvrdadc, ber1l

cor.no também atunm cm shoppurg centcts, grandes edificios, clubcs, patques de divctsôcs,
indústrias, empÍesâs e gtandes el,entos, dentÍe ouüos.

Dessa forma, em justâ homenagcm e reconhecimento ao valotoso trabalho dcsscs

ptoÊssionais cuja missri<.r pnmeira é ptotcgcr a vida, os quais fazcm parte do nosso cotidiano c

tanto zelam pela segurança e pelo bem-estar da societlade e, ainda, o prcscnte Projeto de Lei r.ise

insútut o Dia N{unicipal do Bombciro Civil, motivo pclo qual pedimos aos nobres Pates desta
Casa de Leis o apc.,io na aprovação da matéda.
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