
REQUERIMENTO N° 23/2017

Os Vereadores que este subscrevem, requerem, na forma regimental e, depois de

ouvido o Plenário, a indicação para a concessão do título de cidadã honorária à Senhora Márcia

Regina Eggert Soares, em virtude da prestação de relevantes serviços públicos ao município de

Itapoá, e pela atuação exemplar na vida pública e particular, com observância do Art. 2º da Lei

Municipal nº 220/2009 e demais alterações.

JUSTIFICATIVA

Meu nome é Márcia Regina Eggert Soares, nascida em 03 de novembro de 1964,

casada, residente e domiciliada com a família em Itapoá há 25 anos. Graduada em Pedagogia e

Pós-Graduada em Psicopedagogia. Sempre trabalhou em Itapoá na área do magistério, seja como

professora de séries iniciais, como administrador escolar e também como Secretária Municipal

de Educação.

Nascida em Guaramirim/SC, a Senhora Márcia viveu até os 28 anos de idade em

Joinville/SC. Prestou concurso público para o magistério estadual em 1990 e começou a lecionar

na  cidade  de Garuva,  onde viajava  todos os  dias  de ônibus  para lecionar  na Escola  Isolada

Alberto Avanzi e mais tarde, na Escola Isolada Braço do Norte, em Itapoá. Nesse período como

professora na comunidade agrícola, precisou conviver com uma rotina de trabalho extenuando,

com a estrada da Serrinha muitas vezes intransitáveis pelas chuvas. A estrada da serrinha em

1991 era de difícil acesso para os ônibus e automóveis, e em dias de chuva, ficava intransitável e

muitas vezes o ônibus quebrava e os passageiros tínhamos de descer e fazer horas de caminhadas

até chegar uma nova condução. Márcia saia de casa em Joinville às 10 horas, e chegava na escola

ao meio dia, e voltava com o ônibus das 16 horas, chegando em casa às 18 horas ou mais tarde.

Entretanto, mesmo com muita dificuldade, Márcia sempre contou com o apoio dos moradores e

foi acolhida pela comunidade do Braço do Norte e Sai Mirim.

No ano de 1992, o esposo Francisco Xavier Soares, com quem é casada há 33

anos, foi transferido pela Empresa CIDASC para o município de Itapoá, e então veio a morar e

trabalhar no Município. Possui um filho de 30 anos, Francisco Xavier Soares Filho.
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Trabalhou na Escola Nereu Ramos por 25 anos, e atuo no magistério por mais de 30 anos. Foi

Secretária de Educação de Itapoá nos anos de 1997, 2001 a 2003 e 2005 a 2007, e participou do

desenvolvimento de diversas políticas públicas importantes para o município de Itapoá na área

da educação.

A Senhora  Márcia  foi  vereadora  de  Itapoá  por  12  anos,  sendo  eleita  na  5ª

legislatura  (Mandato  2005-2008),  na  6º  legislatura  (Mandato  2009-2012,  e  na  7ª  legislatura

(Mandato 2013-2016), sempre pelo mesmo partido político PSDB. Ao longo de sua trajetória

política, foi 1ª autora de mais de 230 proposições legislativas, com a apresentação de projetos de

lei  e  requerimentos.  Atuou  em  favor  da  educação  pública  de  Itapoá,  das  Associações,

Movimentos Sociais, Lar de Idosos, APAE, Bombeiros Militares e Comunitários, Guarda-Vidas,

escolas,  creches  e  todas  as  entidades  que  representam os  direitos  e  interesses  comunidade.

Também trabalhou muito para viabilizar recursos Estaduais e Federais através de subvenções e

convênios.

Pelo  exemplo  da  sua  vida  pessoal  e  profissional,  e  pelos  relevantes  serviços

públicos prestados ao município de Itapoá, com destaque na área da educação pública, Márcia é

merecedora do título de cidadão honorária de Itapoá.

Câmara Municipal de Itapoá, 31 de março de 2017.

Thomaz Willam Palma Sohn
Vereador PSD

[assinado digitalmente]

Geraldo Rene B. Weber
Vereador PSDB

[assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3o e §4o, da Lei Orgânica de Itapoá,
Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Para consultar a autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador

F.S.  Fls. 2/2


		2017-04-03T17:55:06-0300
	Certillion
	Remote PDF Signer


		2017-04-03T18:42:39-0300
	Certillion
	Remote PDF Signer




