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Proposição Eletrônica nº 7640

REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO
CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO, PELO
TRANSCURSO  DE  SEUS  140  ANOS  DE  BONS  SERVIÇOS
PRESTADOS EM NOSSO ESTADO

Requeiro à Mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades
regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e aplausos ao
Corpo de Bombeiros  do Estado de São Paulo,  pelo  transcurso de seus  140 anos de bons serviços
prestados em nosso município, comemorados no dia 10 de março do corrente ano.

O Corpo de Bombeiros é uma instituição que tem como missão
maior a difícil, mas bastante nobre, tarefa de salvar vidas.

Formado por homens e mulheres, na sua grande maioria pessoas
abnegadas.  São estes os profissionais responsáveis por fazerem desta instituição uma das
mais importantes, como também uma das de maior credibilidade perante à população.

Numa sociedade em que o egoismo e o individualismo são cada
vez maiores, esses profissionais, controversamente, têm o prazer e a realização profissional na
ajuda ao próximo, mesmo que tenham que arriscar as suas próprias vidas.

A  Corporação,  durante  todos  esses  anos  sempre  esteve  em
sintonia com a população, prestando excelentes serviços. Além de sua atuação no combate ao
fogo, a corporação também exerce um importante papel na orientação, instrução e prestação
de serviço de primeiros socorros em acidentes com vítimas, promovendo cursos e palestras em
escolas, órgãos e nas mais diversas instituições.

Pelo trabalho desenvolvido ao longo desses 140 anos, a confiança
da população paulista nos policiais que compoem o quadro desta valorosa Corporação é plena,
quanto a atuação nas mais diversas atividades desenvolvidas.

Nós,  componentes  do  Legislativo  Assisense,  lídimos
representantes de nossa comunidade, através da presente propositura, apresentamos nossos
mais  efusivos  cumprimentos  pelo  excelente  trabalho  desenvolvido,  nesses  140  anos,  pelo
Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, a quem seremos eternamente gratos.
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Solicito  que  seja  enviada  cópia  da  presente  propositura  ao
Comandante  Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  do  Estado  de  São  Paulo,  Cel  PM  Eduardo
Rodrigues Rocha; ao Comandante do 10º Grupamento de Bombeiros em Marília,  Ten. Cel.
PM Carlos Roberto Rodrigues;  ao Comandante do 2º  subgrupamento de  Bombeiros em
Assis, Cap. PM Ricardo José Marçal; e ao Governador do Estado de São Paulo, João Dória,
dando-lhes ciência desta singela homenagem.

SALA DAS SESSÕES, em 16 de março de 2020.

SARGENTO VALMIR DIONIZIO
Vereador - PSD 

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 7640.
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