
CAMARA MUNICIPAL 

DEOR6S 
O PODER E DO POVO 

REQUERIMENTO N° 075/2020 DE 1 0  DE AGOSTO DE 2020 

O VEREADOR QUE A ESTE SUBSCREVE YEM A PRESEN<;A 
DE VOSSAS EXCELENCIAS NOS TERMOS DAS DISPOSl<;OES DO 
REGIMENTO INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA - REQUERER - 

APOS APROVACAO EM PLENARtO QUE SEJA ENVIADO 
EXPEDIENTE AO PREFEITO MUNICIPAL SOLICITANDO A CRIACAO 
E A  OFICIALIZACAO DO GRUPAMENTO DE BOMBEIRO CIVIL NO 
MUNICIP IO DE OROS. 

Or6s - CE, em 1 0  de AGOSTO de 202� 
f'_kat<-«(.1d0d§1,�.4e 4�� 

FRA CISCO SAMUEL NASCIMENTO ROMAO 

VEREADOR 

JUSTIFICATIVA: Bombeiros Civis 
Essa categoria e uma realidade no mercado e sco eles quern 
cuida da preservocco de vidas e prevencoo de acidentes. 
Espalhados em hospitois. predios publicos e comerciais, os 
Bombeiros Civis soo treinados para prevenir incendios e 
comandar os procedimentos iniciais nos mementos de 
ernerqencio. com , lamento do 6r atendimentos as 

vftimas. Na Classificac; , Bornbelro e salva-vidas, est6 na 
mesma famflia e entre sua responsabil idades estco 
salvamentos terrestres, aqu6ticos e em altura; protecco de 
pessoas e ootrimonios de incendios. explosoes. vazamentos, 
afogamentos ou qualquer outra situocco de ernerqencio. com 
o objetivo de salvar e resgatar vidas ; reollzccco de primeiros 
socorros e de cursos e campanhas educativas , formando e 
treinando equipes. brigadas e corpo volunt6rio de 
emerqenclo. Sao Bombeiros que atuam no prevencoo e no 
combate ao tncendio em empresas , em hosp itais, nos 
lndustrlos. nos instolccoes portuorios e aeroportu6rias, em 

reservas florestais, nos municfpios ou como volunt6rios. A 
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profissoo est6 devidamente regulamentada pela Lei Federal n° 
1 1 . 901  de 13/01/2009 Desde a publlcocco. passou a ser 
considerado BOMBEIRO CIVIL o profissional que habilitado 
"exerco. em coroter habitual, funcoo remunerada e exclusiva 
de prevencco e com bate a incendio". Os bombeiros civis 
podem ser contratados pela iniciativa publlco ou privados, 
sociedades de economia mista ou empresas especializadas 

na area. Tcmbem podem atuar em conjunto com o Corpo de 
Bombeiros Militar. Este e o ponto mais importante do 
oprovccco desta lei. A jornada de trabafho do bombeiro civil 
e definida em 36 horas semanais. 
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