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ESTADo Do eanaNÁ

,DE 2021. Recebido

Excelentíssimo Senhot Presidente da Càmara Municipal de Cascavel. oco o

REQUEIRO, nos teÍmos que regem o art. 148-4, do Regimento Intetno desta Casa de Leis,
seja consignado nos Anais desta Sessão Legislativa, Voto de Congratulações e Aplausos
Tenente-Cotonel Rubens Garcez, pelo mérito, pela luzida e importante contribúçáo ao

Município de Cascavel na sua passagem flesses cincos anos ftente ao comando do 6"
Batalhão da Poücia Militar do Estado doParunâ.

É o qr" requerem. Sala das Sessões.

Cascavel, 6 dezembro de2021.
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Justificação

O povo cascavelense por meio de seus representâÍrtes legais não podeda deixar de

agradecer o luzido e medtórios serviços prestado pelo Tenente - Coronel Garcez quando de sua

passagem no comando do 6" BPM de Cascavel.

Nos seus cinco anos que aqú exeÍceu com aftnco o comando de um dos mais
importantes Batalhão da Policia Militar dc'Paranâ, sempÍe esteve à ftente das grandes conqústas paÍaa
seguÍânçâ de nossa população. É de encher de otgulho o povo de Cascavel pelos serviços ptestados,
vma. vez que vários obstáculos devem ser superados no dia a dia, mas o Tenente - Coronel Gar.cez, náo
meüa esforços em cúdar de nossa população.
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ESTADO DO PARANÁ

O povo cascavelense senúá falta e saudades do Tenente-Coronel Garcez, por tudo
aquilo que Íepresento enquânto esteve a frente do 6" BPM. Temos 

^ 
cettez^, que não será um adeus

mas sim, um até bteve, ficando na totcida do seu ÍetoÍno a nossa cidade.

Esta Casa de Leis, pot meio de seus ÍepÍesentantes legais, se sente honrados em
saber que por aqui passou um dos mais ilusttes e competentes comandantes da Policia Militar, que em
suas ações garantiu â segrúânça de nossa população.

Receba, Tenente-Coronel Garcez nossâs mais sinceras e aplausos por
tudo o que o SenhoÍ ÍepÍesentou e ÍepÍeserltapata sociedade casca abraco.
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