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PARECER 1771/2003 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 167/03. 
Tendo a autoria do nobre Vereador Goulart, a propositura em exame institui, no 
âmbito municipal, o Dia das Equipes de Resgate do Corpo de Bombeiros, a ser 
comemorado no dia 22 de maio de cada ano. 
A data escolhida o foi tendo em vista que, em 22 de maio de 1989, os Secretários 
Estaduais da Saúde e da Segurança Pública assinaram a resolução conjunta nº 42, 
através da qual eram definidas as formalidades de implantação do Projeto Resgate, 
sob a coordenação de uma comissão mista e operacionalização a cargo do Corpo de 
Bombeiros e do Grupamento de Radiopatrulha Aérea da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo. O serviço iniciou-se, efetivamente, no início de 1990, tendo atuação em 
toda a Grande São Paulo e em diversas cidades do interior. 
A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela legalidade da matéria. Por sua vez, a 
Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente também se postou 
favoravelmente à medida. 
Quanto a esta Comissão de Educação, Cultura e Esportes, ao opinarmos com 
referência ao mérito e ao interesse público que nos cabe analisar, entendemos que a 
propositura deva receber a aprovação desta Casa de Leis, principalmente por se tratar 
de prestar justa homenagem a um serviço exemplar e eficaz, que muitas vidas têm 
salvo ao longo de sua existência, pois 60% dos atendimentos do Corpo de Bombeiros 
referem-se a atendimentos daquele Grupamento que ora se intenta homenagear, 
tornando o dia de sua criação uma data a ser inserida no Calendário Oficial de Datas e 
Eventos da municipalidade paulistana.  
Sua dedicação e sua contribuição inestimável para a comunidade fazem com que as 
equipes de resgate do Corpo de Bombeiros tornem-se, efetivamente, dignas da 
homenagem que o nobre Autor em boa hora resolveu prestar-lhes. 
Pelo exposto, o nosso parecer é favorável à propositura em apreço. 
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 04/12/2003. 
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