DA HISTÓRIA DE CRIAÇÃO DA OBM

O Quartel do 2° Subgrupamento do 2° Grupamento de Bombeiros Militares
em Ouro Preto do Oeste, foi inaugurado em 30 de março de 2006, com a
chegada da primeira turma de Bombeiros Militares.
Os contatos iniciais para a implantação da Unidade de Bombeiros Militar no
Município de Ouro Preto Do Oeste, deu-se no início do ano de 2004, quando
o CEL BM Paulo Lima Cabral, juntamente com o 2º TEN BM Lindoval
Rodrigues Leal, fizeram uma visita ao prefeito da época Carlos Magno que
prontamente doou ao Estado o terreno para construção do atual quartel.
Após a doação do terreno, foi proposta uma emenda pelo Ex-dep. Amarildo
Almeida na ordem de R$150.000 (cento e cinquenta mil reais) liberando
recursos para a construção. Os seguintes passos foram junto ao DEOSP
(Departamento Estadual de Obras e Serviços Públicos do Estado de
Rondônia), para elaboração do projeto de construção.
Diante disso, pode-se dizer que o quartel, anseio antigo da população local,
teve sua construção concretizada graças a força de vontade de algumas
pessoas importantes no cenário político do Estado.
Na inauguração, a unidade contava com apenas:

- 01 caminhão (ABTS), viatura doada pela Secretaria Nacional de
Segurança Pública – SENASP;
- 01 Unidade de Resgate, conseguida através de convênio com o DETRAN;
- 01 computador com impressora;
- Rádios de Comunicação (adquiridos através do FUNESBOM);
- Uma equipe de trabalho com 04 Bombeiros Militares e alguns
Funcionários Civis (cedidos pelo Estado e pelo Município), que integravam
o efetivo da Unidade, fazendo o serviço com muita dedicação e
competência.
Lista de Bombeiros Pioneiros na OBM
MAJ BM RR RE 0048-8 ADILSON JOSÉ DE SOUZA
STEN BM RR RE 0114-5 WILSON OLIVEIRA RANGEL
3° SGT BM RE 0323-4 ANDRÉ PEREIRA GONÇALVES
SD BM EVERALDO a época (Atualmente não pertence mais ao CBMRO)

Foi apenas com a formação de novos bombeiros nos anos de 2006 e 2007,
por determinação na época do Comandante Ronaldo Nunes Pereira - Cel
BM, que o efetivo aumentou, passando de 04 (quatro) Bombeiros Militares
iniciais para 16 (dezesseis) Bombeiros Militares.
Sendo assim, após a inauguração, em pleno funcionamento, Ouro Preto do
Oeste passou a integrar a estrutura do CBMRO, tornando-se uma Unidade
subordinada a Ji-Paraná, com o nome de 2º Seção de Combate a Incêndio
(SCI), Comandada pelo MAJ BM ADILSON JOSÉ DE SOUZA, que à época
era 3° Sargento.

Ainda durante o Comando do MAJ BM DE SOUZA, a unidade deixou de
denominar-se 2º Seção de Combate a Incêndio (SCI) e passou a ser um
Subgrupamento pertencente ao Grupamento de Ji-Paraná, assim, 2°
Subgrupamento de Bombeiros Militares.
No ano de 2011, o MAJ BM DE SOUZA passou o Comando do 2°
SGBM/2°GBM para o MAJ BM RE 0132- ALDIR PRIHL, que à época era 2°TEN
BM.

No Comando da Unidade por pouco tempo, em março do mesmo ano o 2°
TEN BM ALDIR passou o 2° Subgrupamento de Bombeiros para que ficasse
sob o comando do 2° TEN BM RE 0558-1 WÂNDRIO BANDEIRA DOS ANJOS,
atualmente MAJ BM.

O 2° TEN BM RE 0558-1 WÂNDRIO BANDEIRA DOS ANJOS comandou o
2°SGBM/2°GBM por 02 (dois) anos e em Abril de 2013 deixou o Comando
da Unidade, ocupando o cargo de Comandante o CAP BM RE 0796-7
MÁRCIO STRAUSS NUNES DE FRANÇA, à época 2° TEN BM.

O 2° TEN BM RE 0796-7 MÁRCIO STRAUSS NUNES DE FRANÇA desempenhou a
função de Comandante até o ano de 2017, passando a referida função ao
então Comandante CAP BM RE 0184-6 MOACYR DE PAULA JUNIOR.

Atualmente, o Quartel do 2° Subgrupamento de Bombeiros Militares em
Ouro Preto do Oeste sedia também a Seção de Atividades Técnicas e conta
com um efetivo de 30 (trinta) Bombeiros Militares. O 2° SGBM/2° GBM
atende mais de 200 ocorrências por mês, e possui uma extensa área de
abrangência, de modo que atende 06 municípios e 02 distritos sendo: Ouro
Preto do Oeste, Vale do Paraíso, Mirante da Serra, Urupá, Teixeirópolis e
Nova União, Distrito de Rondominas e Distrito de Santa Rosa. Tanto as
atividades operacionais, quantos as atividades técnicas atuam nesta
circunscrição.

O 2°SGBM/2°GBM possui atualmente 03 Unidades de Resgate (UR), para o
resgate de vítimas de acidentes de trânsito, auxílios a pessoas doentes,
auxílios a parturientes, entre outros auxílios, 02 ABT (Auto Bomba Tanque),
com capacidade de 07 e 05 mil litros de água utilizados nos combates a
incêndios, 01 ABS (Alto Busca e Salvamento), que atua no serviço de busca
de pessoas, animais e objetos, auxilia no resgate de vítimas e no combate
a incêndio, possui também 01 Veículo modelo GOL e 01 Pálio Weekend
utilizados nos serviços de vistorias e, 01 Moto, além de equipamentos como:
desencarceradores, motosserra, equipamentos autônomos para mergulho,
para

combate

a

incêndios

com

EPR

(Equipamentos

de

Proteção

Respiratória) e outros equipamentos.

Também, na Unidade é desenvolvido o Projeto Bombeiro Mirim, atualmente
com duas turmas, sendo uma promovida pela Secretaria Municipal de
Assistência Social e a outra constituída através do Provimento Conjunto n.
07/2017/CGJ/PR/2017, que através do Tribunal de Justiça, Vara Criminal
da Comarca de Ouro Preto do Oeste, disponibilizou verbas para custear o
projeto, sendo o primeiro projeto desenvolvido no ano de 2019. Deste feito,
os Bombeiros Militares e responsáveis pela execução do Projeto Bombeiro
Mirim, desempenham um trabalho de excelência, considerando ser ao todo
mais de 60 crianças e adolescentes.

Assim, o 2°SGBM/2°GBM composto pelo efetivo administrativo, operacional
e técnico está localizado na Avenida XV de Novembro n° 596, Bairro Nova
União, telefone (69) 3461-5955 e (69) 3461-6646.
Atualmente, a Corporação se estruturou e a população de Ouro Preto do
Oeste e municípios vizinhos podem contar com este Subgrupamento, pois
estão sempre prontos para o atendimento em todas as suas áreas de
atuação. (Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, 2020)

