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Excelentíssimo Senhor Presidente da Càmara Municipal de Cascavel.
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rotoco
A Càmara Municipal de Cascavel, pot meio de seus repÍesentântes legais, subscritores da

pÍesente proposição legislativa, nos teÍmos que Íegem os aÍts. 757 e 158 do Regimento
Interno desta Casa de Leis, hipoteca MOÇÂO DE APLAUSOS ao Cabo Luiz Carlos
Norbiato e ao Soldado Gecélia de Lima pelo luzido e meritório serviço prestado ao salvat
uma mulher de cometer suicídio.

É a Moção. Sala das Sessões.

Cascavel, 6 de junho de 2022.
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Jusuhcação

Â presente Moção tem poÍ escopo homenageat o Cabo Lüz Cados Norbiato e o Soldado
Gecélia de Lima, pot salvar a vida de uma mulher que ameaçâva se súcidar.

Os nobres Âgentes, lotados junto ao 2" Pelotão em Cascavel/PR, são da Patrulha Escolar,
O Cabo Luiz tem 27 anos de Policia Miütar, desses, 17 anos são na Patrulha Escolar, o Soldado Gecélia

possú 6 anos de polícia, dos quais 4 anos são na Patrulha Escolar, e no dia 3 de junho de 2022,

estavâm em descolamento paru Íazet um patulhâmento na escola do bairro Intedagos, ao pâssaÍ sob o
viaduto da BR 467 , avistarâm uma mulhet qrte 1á estâva com os pés suspensos.

Prontamente, os poüciais ftzeram o retoÍno até o local em que a mulher estava. Foram
alguns minutos em que o Cabo Luiz ficou convetsando com a vííma pâtâ que esta desistisse de sua

açào, e no momento exato, o Soldado Gecélia a puxou, úando a mulher da borda do r,naduto,

peÍmânecendo com ela até a chegtda do Bombeiro para pÍestâÍ os primeiros socoÍÍos.
A mulher disse que haüa ingerido uma cartela de Rivotril, mas aceitou o atendimento

médrco. Os famiüares informarâm que estaria desaparecida desde o período da manhã, e, gta.ças a

aíraçáo dos policiais, que agyam com êxito e profissionaüsmo, uma vida foi salva.
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