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PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 271, DE 08 DE JULHO DE 2019 

 

Institui o Dia Municipal do Policial e do Bombeiro 

Militar no Município de Antônio Carlos e dá outras 

providências. 

 

 

O PREFEITO DE ANTÔNIO CARLOS-SC. Faço saber a todos os habitantes deste 

Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica instituído o “Dia Municipal do Policial e do Bombeiro Militar” no âmbito 

do Município de Antônio Carlos. 

 

Art. 2º O “Dia Municipal do Policial e do Bombeiro Militar” será celebrado 

anualmente, no dia 24 do mês de junho, em alusão ao Dia Nacional dessa categoria, instituído 

pela Lei Federal n° 13.449/2017, que Institui o Dia Nacional do Policial e do Bombeiro 

Militar. 

 

Art. 3º Constitui objetivos principais do “Dia Municipal do Policial e do Bombeiro 

Militar”:  

I - reconhecer a importância da instituição Polícia e Bombeiro Militar para a segurança 

da cidade de Antônio Carlos;  

II - reconhecer o trabalho dos policiais que se dedicam todos os dias ao combate da 

criminalidade em nossa cidade;  

III - reconhecer o trabalho dos bombeiros que se dedicam na execução de atividades 

de defesa civil, prevenção e combate a incêndios, buscas, salvamentos e socorros públicos na 

cidade de Antônio Carlos. 

 

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Antônio Carlos-SC, 08 julho de 2019. 

 

 

_____________________________ 

Felício Francisco Silveira  

Vereador - PSDB 

 

mailto:camara@cmac.sc.gov.br


 ESTADO DE SANTA CATARINA 

CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ANTÔNIO CARLOS 
Rua 06 de novembro, nº 186, Centro- Fone/Fax: (48) 3272.1613 
CEP: 88180-000   camara@cmac.sc.gov.br  www.cmac.sc.gov.br 

JUSTIFICATIVA  

 

 O presente Projeto de Lei pretende instituir uma data em homenagem ao policial 

militar que no desempenho de suas funções nos ajudam todos os dias, colocando suas vidas 

em risco para nos proteger e manter a ordem em nosso município.  

 A data pretende ainda celebrar o dia do todos os heróis que arriscam as suas vidas para 

proteger as pessoas, as cidades e as florestas do risco de incêndios, desastres naturais, 

desabamentos, etc. Os bombeiros também desenvolvem vários projetos sociais e educativos, 

com o objetivo de tentar melhorar a qualidade de vida da comunidade. Ajudam a socorrer 

animais em perigo e auxiliar pessoas que enfrentam situações de grande stress, como tentativa 

de suicídio, afogamento, desaparecimentos e traumas provocados por acidentes. 

Assim sendo, faz-se imprescindível a aprovação da presente propositura. É certo que 

tal iniciativa encontra total conexão com o interesse público, razão que nos leva a contar com 

sua acolhida pelos ilustres Pares. 

 

 

 

_____________________________ 

Felício Francisco Silveira  

Vereador – PSDB 
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