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Proposição Eletrônica nº 2337

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS  AO CORPO DE
BOMBEIROS  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO  PELOS  SEUS  138
ANOS.

Requeremos  à  Mesa,  ouvido  o  Plenário  e  cumpridas  as  formalidades
regimentais,  seja  inserido  na  Ata  de  nossos  trabalhos  MOÇÃO  DE  CONGRATULAÇÕES  E
APLAUSOS AO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO PELOS SEUS 138 ANOS.

No tempo em que a Capital da Província não chegava a cobrir três colinas,
em que as construções começaram a ser mais valiosas, começou-se a pensar em combater as chamas. Em
caso de incêndio, mulheres, homens e crianças ficavam em fila, e, do poço mais próximo iam os baldes
passando de mão em mão, até chegarem ao prédio em chamas. Em 1851 foram aprovadas as primeiras
posturas municipais relativas aos casos de fogo, tomadas em conseqüência de um incêndio havido em
dezembro de 1850, na Rua do Rosário, hoje XV de Novembro, com a aquisição de 2 bombas que não
foram utilizadas até 1862, pois nesses 12 anos, não ocorreu um único incêndio. Em 1870, novo incêndio,
nova "turma de bombeiros", e, mais 7 anos sem ocorrências.

A 10 de março de 1880, começaram oficialmente os trabalhos de extinção
de incêndio na Capital do Estado de São Paulo, com a criação da Seção de Bombeiros composta de 20
homens.

Eis a íntegra da lei:
"Artigo 1º - Fica o governo da província autorizado a organizar desde já

uma Secção de Bombeiros, anexa à Cia de Urbanos da capital e a fazer aquisição de maquinismo próprio
para a extinção de incêndios."

"Artigo 2º - Para essa despesa, é o governo autorizado a abrir um crédito
de 20:000$00, revogadas as disposições em contrário."

O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo é uma
instituição, cuja missão é "Atuar como Coordenador do Sistema Estadual de Emergências do Estado de
São Paulo, Provendo Proteção e Resposta Imediata a Emergência de Incêndio, Salvamento e Resgate." 

O grande valor do CBPMESP ao longo desses 138 anos, apesar de contar
com toda a tecnologia disponível, são os Homens e Mulheres que não medem esforços para salvar vidas.
São eles que dotados de excelente conhecimento profissional, fazem a diferença e colocam a Instituição
no mais alto patamar de todas as pesquisas. Em 2017 pelo 16º ano consecutivo os Bombeiros foram
considerados  com  96%   a  Profissão  que  o  brasileiro  mais  confia,  segundo  a  pesquisa  Marcas  de
Confiança que foi realizada pelo Datafolha entre maio e junho. 
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Comando do Corpo de Bombeiros PMESP desde o ano de 1.880, hoje o
atual comandante é o Cel PM Wagner Bertolini Junior, temos 260 postos de atendimento e um efetivo de
9.300 homens e mulheres. Atendendo Incêndio, Resgate e Salvamento. Atuação em todo o Estado de São
Paulo.

O  Corpo  de  Bombeiros  paulista  tem  como  VISÃO:  “Ser  modelo  de
excelência pela gestão e qualidade dos serviços de bombeiros prestados,  com máxima confiabilidade
social.”

Com  braço  forte,  o  Bombeiro  luta  bravamente,  garantindo  assim  um
atendimento de excelência, em favor da preservação da vida e do bem estar do seu próximo, portanto,
ninguém é Bombeiro por acaso, é necessário ter vocação para fazer o bem, consciência social, interesse
pelos problemas da sociedade, é preciso ter muito mais do que sonhos, é preciso ter coragem de ir onde
ninguém quer ir, para manchar a farda com sangue de pessoas que jamais viram e zelar por suas vidas
como sendo a mais importante de todas, é preciso saber que a mesma mão ensanguentada que se estende
em busca de socorro, dificilmente vira a entender-se novamente em sinal de agradecimento.

E este honroso ofício tem sido desempenhado com excelência pelo Corpo
de Bombeiros de nossa cidade. A ousadia e coragem dos soldados em estender as mãos ao próximo,
colocando muitas vezes suas próprias vidas em risco, fazem com que estes sejam dignos de vestir esta
farda e serem merecedores de todo respeito e admiração.

Assim, a Câmara Municipal de Assis, através dos legítimos representantes
da  comunidade,  congratula-se  com  todos  os  Bombeiros  de  Assis  e  os  aplaude  efusivamente  em
comemoração do 138 Aniversário da Corporção 

Que seja encaminhado ofício ao Comandante do Corpo de Bombeiros do
Estado de São Paulo Cel PM Wagner Bertolini Junior, ao Comandante do 10.º GB em Marilia Ten Cel
Osmar Amaro dos Santos Junior,  e ao Comandante do  2º Grupamento do Corpo de Bombeiros de
Assis,  Capitão  PM  Wilson  de  Goes  Junior, dando-lhes  ciência  da  justa  homenagem prestada  pelo
Legislativo Municipal e solicitando-lhes que sejam os portadores do nosso reconhecimento aos valorosos
membros desta Corporação.

SALA DAS SESSÕES, em 16 de março de 2018.

SARGENTO VALMIR DIONIZIO
Vereador - PSD 
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Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015. 

Para conferir o original, acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/generico/proposicao_validar e informe o

número de proposição 2337.
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