
INDICAÇÃO Nº  23.969/2020

Indica ao Governador do Estado a destinação de um Caminhão
Autotanque Bomba para o 17º Grupamento de Bombeiros Militar
(GBM), do município de Barreiras-BA.

O  deputado  infrafirmado,  com  fundamento  no  art.139,  do  Regimento  Interno  desta  Casa,  vem
encaminhar, através da Mesa Diretora desta Assembleia Legislativa, Indicação ao Senhor Governador
do Estado da Bahia Rui Costa, conceder a destinação de um Caminhão Autotanque Bomba para o 17º
Grupamento de Bombeiros Militar (GBM), do município de Barreiras - Ba.

JUSTIFICATIVA

O Grupamento de Bombeiros Militar  pertence a uma corporação cuja principal missão consiste na
execução de atividades de Defesa Civil,  Prevenção e Combate a Incêndios, Buscas, Salvamentos e
Socorros Públicos no âmbito de suas respectivas Unidades Federativas. O atendimento pré-hospitalar é
atualmente uma das principais atividades do GBM, que em seu objetivo principal faz atendimento
voltado exclusivamente a traumas. 

 

O município de Barreiras, polo do Território de Identidade da Bacia do Rio Grande, conta atualmente
com uma população de mais de 140 mil habitantes,  distribuída nos seus quase 8.000 km2 de área
territorial. Em Abril de 2016 o Subgrupamento de Bombeiros Militar, conquistou título de Sede do 17º
Grupamento de Bombeiros Militar, que até a referida data possuía apenas uma subunidade da GBM
subordinado ao 11° Grupamento de Bombeiros Militar localizado no Município de Lençóis. 

A  presença  do  17º  Grupamento  de  Bombeiros  Militar  proporcionou  maior  segurança  ao
desenvolvimento  sustentável  na  microrregião.  Destaca-se  ainda  o  elevado  número  de  ocorrências
atendidas pelo GBM de Barreiras, que do ano de sua implantação, em 2008, na época ainda como
Subgrupamento, já atendeu diversas ocorrências. Estes números que poderiam ser ainda maiores, se
não fosse  a  demanda reprimida,  hoje  pela  sede própria,  o  17º  GBM de Barreiras,  o  qual  poderá,
inclusive, com a ampliação de equipamentos, irradiar a sua atuação de forma mais eficaz, pelos demais
municípios do Território de Identidade. 



Na observância  do  crescimento  populacional  de  Barreiras  e  também  do  entorno,  fica  evidente  a
absoluta necessidade da modernização e melhoria dos equipamentos que compõem sua estrutura, para
que o 17º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) tenha uma maior autonomia e demanda para atuar
em uma ampla área territorial, que abrange  os territórios da Bacia do Rio Grande, da Bacia do Rio
Corrente e a Bacia do Velho Chico, totalizando uma área de cerca de 700 Mil KM², com 41 municípios
no entorno e uma população total próximo de 1(um) milhão de habitantes. 

 

Convicto de que a ampliação do 17º Grupamento de Bombeiros Militar, no município de Barreiras-
BA, vai de forma significativa atender uma reivindicação da população de toda região do Oeste do
Estado, melhorando a eficiência dos serviços do Corpo de Bombeiros em prol da população daquela
região, é que submeto a presente indicação ao Exmº Sr. Governador Rui Costa, para que proceda a
concessão de um Caminhão Autotanque Bomba ao 17º Grupamento do Bombeiro Militar de Barreiras. 

 

Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2020

Deputado Antônio Henrique Jr.


