REQUERIMENTO Nº 037/2021
Súmula:
Requer à Mesa Diretora promover homenagem por meio de
Moção de Aplauso ao Tenente Coronel Edson Roberto Cechinel
da Silva.
Senhor Presidente
Mesa Diretora da Câmara de Vereadores
No exercício das competências legais e regimentais, especialmente com
amparo nos Artigos 173, 174, 212, 213 e 214 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores.

REQUEIRO junto à Mesa Diretora
...Manifestar homenagem por meio de Moção de Aplauso ao
Tenente Coronel Edson Roberto Cechinel da Silva pelos excelentes trabalhos
desempenhados no Município de Dois Vizinhos.

JUSTIFICATIVA:
A Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos tem a honra de
homenagear o Tenente Coronel Edson Roberto Cechinel da Silva da Polícia Militar do Estado do
Paraná pelos excelentes trabalhos prestados junto ao pelotão de Polícia Militar de Dois Vizinhos –
PR nos anos de 2000 a 2004 e no comando do Vigésimo Primeiro Batalhão a partir de 2015.
Edson Roberto Cechinel da Silva, nascido em 20 de maio de 1968,
na cidade de Salto do Lontra. Ingressou na Polícia Militar do Paraná em outubro de 1990,
iniciando curso de formação de soldados, porém, logrou êxito no concurso para acesso à escola de
oficiais e, antes mesmo de concluir o curso de Soldado, em março de 1991 iniciou sua carreira
como oficial na Polícia Militar do Paraná.
Possui diversos cursos na Instituição, tais como Curso de Polícia
Judiciária Militar, Curso de Gerenciamento de Crises, Organização e técnicas de patrulhamento e
promotor de polícia comunitária. Graduado em Pedagogia, Pós-Graduado em Gestão Escolar e
Direito Administrativo.
Exerceu diversas funções na PMPR, destacando-se como
comandante do então pelotão de Dois Vizinhos, no período de maio de 2000 até novembro de
2004, promovendo ações na segurança pública, participando ativamente nos conselhos da
comunidade local (em destaque na área de ação social e trânsito). Devido à sua ascensão
profissional, acabou assumindo funções de graus elevados mas jamais deixou de frequentar as
amizades conquistadas em Dois Vizinhos. Frente ao comando do Vigésimo Primeiro Batalhão, a
partir de 2015, trouxe melhorias consideráveis para a região e recentemente, graças à sua postura
profissional e visão em prol do povo duovizinhense, implementou a cerca de 18 meses equipe da
Rotam e patrulha rural na área da segunda companhia, a qual compreende os municípios das
comarcas de Salto do Lontra e Dois Vizinhos. Com tal feito, as instruções, técnicas e táticas
policiais ficaram evidentes frente aos militares que aqui trabalham, trazendo aumento significativo
nas prisões e apreensões de Dois Vizinhos as quais, consequentemente, corroboraram com a
redução dos índices de criminalidade e aumento da tão almejada sensação de segurança.

Parabéns Tenente Coronel Edson, Dois Vizinhos sente-se honrado
em lhe render está honraria pelos serviços desempenhados em prol da Segurança Pública nestes
34 anos dedicados ao Estado do Paraná e dizemos, com orgulho, Dois Vizinhos é sua segunda
terra natal. Que Deus proteja sua família e lhe traga muita paz, saúde e sabedoria em seus novos
projetos e desafios que estão por vir.
Assim, para expressar nossa gratidão e orgulho por podermos
contar com vosso heroísmo trabalhando em prol de nossa sociedade, engajado em tão nobre
causa e que não mede esforços pela segurança de nossa população, propomos esta Moção de
Aplauso.
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