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ESTADo D<l PARANÁ

pRoJriro DE DECRETo Ltrcrsr.ÂTrrro N"-l 3 ,DF.201s.
(Áutor: Vereadot.losué de Souza/PTC e Dr. Bocasanta/PROS)

cÂmmn M!.r.t:-'..t nE CASCAVEL

Rêcebi ü

Outorga o título cle Honras ao NIórito ao Senhor :\tsênio
Rodrigucs liilho na forma que especíÍica.

alnaril Iúunicipal de Cascavel, Estado do Paraná, aprova:

Art. 1" Este clecreto legislativo outorgâ o timlo de Honra ao N{érito ao Policial Âtsônio
Roch.gues Frlho cm hotnenagem a sua luzida c mcritótia trajetótia ftente ao I'c:licia N'Íütar do Estado
do Paraná,

Art,2" Este decreto legislativ() cotua em vigoÍ na data dc sua pubücação oficial.

Palácro José Nevcs lrortrrighieri, 67" aniversário rlc (jascavel

[,m B de agosto dc 2019
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Justificação

' Ilonra ao N{érito, i' um tjtulo concecüdo (unr modo dc lronrcnagem) a alpgóm quc
obtcve reconhecLncnto público por lcaLizat de algo notório (de dcstnque).

Pautado nos ptcccitos que Íegem a Honra ar.l N{érito é que nós rcpresentantes do
povo, estâmos aptcscntan<Jo a deLibetação dc Vossas Excelências, csta proposicào cuja Íinalidadc é

homcnagcar o Senhot Ârsênio Rodtigues Filho, quc cm sua r.ida profissional scnrpre foi reconhecido
pelos luzidos setviços que pÍestou fÍente a Polícia l\.{ütar do Estado do Paraná.

O \Íérito de uml pessoa se demonsúe p()Í suas açóes. por sues con<luistas e

principaLmentc, por seus présumos peÍântc a sociedade. E o Soldado Ârsênio mostrou, durÍrnte suâ

trajetória profissional, Fcrante â Poücia Nlilrtar que foi meritório dcssas conquistas. Fâto cstc
vcrdadeiro, umâ yez quc fcri agraciado pela própria policia com vátj.os métitos, tcndo como destaquc os

de \Iérito ltodor.iário, Níérito da Justiça e Disciplina, I\'Íérito d() .19'Batalhâo, 
Ir.Iérito dc Operaçôes

Especia.is, Ir{érito Âmbiental e lr{étito do Batalhào do Litoral, Tudo conquistado pelo cxcelente
tral>alJro que desenvolveu na sua função.

Sua biograha ânexâ apÍcscnta o merecimento destir homenagem que esta Casa de

Leis irá prestar.
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T'eve sua inclusào na l'olícia N{ütar do Pataná no ano de 1986, no Cutso de
Formação cle Soldados, na Companhia de Policjament<.r dc Choquc, atual }latalhão de C)peraçõcs

Especiais "tsOPE", na cidade dc Curitrba. Como Soldado, úrda scn'iu o 12'BPIU, em Curitiba. No
ano de 1991, ingressou no Curso de Fotmação de Oficiais, na Àcademia Policial N'Iilitar do Guatupê,
serdo dcclarado Àspirautc a Oficral em 1994. Ihn 1995, ser!'iu no 6" Batalhão, na cidade dc Cascavcl,
até o ano de 2001, senclo ttansferido par o 9" BP\{, cm Pararaguá. No ano cle 2003, loi transÊerido para
o Batalhão de Polícra lrlorcstal, na cidade dc Foz do Iguacu. NO ano de 2004, retotnou ao 6" BPIM,

pzra novamentc sen'ir na cidadc dc Cascar.cl. No ano dc 2009, foi transferido para o 76" BP.\{, na
cidade dc Guarapuar.a. No ano cle 2012, k»i transferido par tÍabalhâr na (lorregedr>ria da Polícia lr{ilitar
do Paraná, na cidade de Curiúba. Em 2013, foi para o Batalhàc: de Polícia llodc-rviátia. \o ano de 2016,

foi transfetido para a 4"' Seção dc Estado da Polícia lr{ilitar clo Paraná. No ano dc 2ü17, fai transfcrido
para o 19o llPM, na cidade de 'Iirledo para assumir â funçào de Sr:bcomandante.

DuÍântc suâ caÍÍeirâ, confotme )á mencionado nestc pr<;jeto, foi agraciado com
r.árias mcdalhas de ouro, prata e lrronze, por ter completado rcspectiramer, te, 10, 20 e 30 anos r]e
sen'lços. li.ccel;eu ainda a i\.Íedalha de Ses quiccntenririo da Polícia l\,fiLitar do Paraná, 150 anos da
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F ho de Arsênio Rodrigues e Ana Àodtessa Curado Rodngues, nascido em 2 de

)anciro de 1967, na citladc de Curinba. Casado com Eliane Cristina Rodrigues, pai r.le'Ihiago Rodrigues
c Thais Rodrigues, sendo que sua filha e seus dois ÍIetos são cascâvclenses.
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