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I – RELATÓRIO

O Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do nobre Deputado
Laerte Bessa, propõe a instituição do dia 9 de agosto como Dia Nacional da
Aviação dos Corpos de Bombeiros Militares. Tem em vista homenagear os três
bombeiros militares – o Tenente-Coronel Luiz Henrique Andrade Barbosa, o
Major José Frederico Assunção Magalhães e o Tenente Lélio Antônio da
Rocha -, falecidos em acidente aéreo ocorrido em Brasília, em 9/8/2007,
quando em missão de resgate. Dessa forma, serão homenageados todos os
Bombeiros Militares do Brasil
interrompidas em atos de serviço.

que

tiveram

suas

vidas

bruscamente

A Mesa Diretora enviou o Projeto às Comissões de Educação e
Cultura (CEC) e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), em
atendimento ao Regimento Interno. (Art. 54 RICD). A Proposição está sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões e tramita em regime ordinário.
Na CEC o Projeto deu entrada em 3/6/2009 e não recebeu
emendas no prazo regulamentar.
É o Relatório.
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II - VOTO DO RELATOR

O Jornal de Brasília do dia 7 de agosto de 2008 trazia em suas
páginas a notícia de que o governador do Distrito Federal prestara, em
cerimônia no Clube do Exército, realizada na véspera e organizada pela
Secretaria da Segurança Pública, homenagem a familiares de policiais e
bombeiros mortos ou feridos em serviço e a outras personalidades civis e
militares. No momento mais tocante da cerimônia, familiares de três bombeiros
mortos em um acidente de helicóptero, um ano antes, receberam do secretário
de Segurança medalhas de ouro, por terem seus parentes falecido em serviço.
O major Luiz Henrique Andrade Barbosa, o capitão José Frederico Assunção
Magalhães, ambos de 35 anos, e o sargento Lélio Antônio da Rocha, 42,
morreram depois de o helicóptero em que estavam ter caído e explodido. O
grupo de militares tentava resgatar o corpo de uma mulher em local de difícil
acesso, nos arredores da capital da República e ests notícia gerou
consternação geral.
Essa cerimônia noticiada era apenas uma singela e merecida
homenagem que reverenciava a memória dos três bravos servidores brasileiros
mortos em serviço em 9/8/2007. Entretanto eles representam somente uma
pequena amostra do que acontece com inúmeros outros companheiros que,
em ação militar de salvamento de terceiros, acabam por alguma razão – e elas
são inúmeras... - perdendo as suas próprias vidas.
Portanto entendo ser muito justa a homenagem que o nobre
Deputado Laerte Bessa deseja prestar a esses bravos soldados da Nação,
elegendo o dia 9 de agosto anualmente como o Dia Nacional da Aviação dos
Corpos de Bombeiros Militares, para que todos possam honrar a memória de
tantos quantos perdem suas vidas durante missões de salvamento e resgate
de tantos cidadãos brasileiros, em todos os recantos do País. Meu voto é então
pela aprovação do PL nº 5.360, DE 2009.

Sala da Comissão, em

de
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de 2009.

