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Assunto:   Aplaude  e  Congratula  a  Soldado  Danieli,  pelos  relevantes
serviços prestados a comunidade em especial ao salvamento de uma recém nascida. 

A Câmara Municipal de Itapoá, Estado de Santa Catarina, por unanimidade,
apresenta, nos termos regimentais, a presente MOÇÃO DE APLAUSOS a Soldado Danieli,
pelos relevantes serviços prestados a comunidade Itapoaense em especial ao salvamento de
uma recém nascida.

Na noite de domingo, dia  29 de abril do corrente ano, graças a ação rápida da
Soldado Danieli Cristina Soares, uma criança que estava engasgada com leite foi salva através
de orientação por meio da Central de Emergências (190). A bebê de apenas 15 dias, segundo a
tia, já estava sem respirar e com a pele arroxeada.

Ao atender a ligação, a Soldado Danieli, que estava de serviço na Central de
Emergência, recebeu o pedido de ajuda da tia de uma bebê com poucos dias de vida. Ao ouvir
o relato e perceber a gravidade da situação, imediatamente, a policial militar acionou uma das
viaturas de serviço para deslocar até a residência da família para auxiliar na ocorrência.

                         Durante o deslocamento, os primeiros socorros foram prestados por telefone, e
a soldado Danieli, explicou para a tia da criança a técnica de tapotagem para ser executada, a
qual é usada para desobstruir as vias áreas de crianças pequenas.

                         Para melhor auxiliar a tia da criança, a policial também fez contato com o
Corpo de Bombeiros, que também repassou informações para auxiliar no socorro, enquanto
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outra equipe seguia para a residência da família. 

                     Ao chegarem na casa da família, a bebê Sofia já havia expelido o leite e
respirava  normalmente,  mesmo  assim,  recebeu  os  devidos  atendimentos  do  Corpo  de
Bombeiros. O comandante da guarnição dos Bombeiros, cabo BM Felipe Lucena Bitencourt,
que atendeu a ocorrência, ligou para a Central de Emergência da Polícia Militar e relatou que
as orientações passadas pela Soldado Danieli salvaram a vida da pequena Sofia.

                    A Soldado Danieli, atua no setor administrativo da Polícia Militar de Itapoá, e foi
chamada para substituir um colega que adoeceu e não conseguiu assumir serviço na Central
de Emergência.  Mesmo assim, a soldado fez o possível  para auxiliar  a  tia  no socorro da
sobrinha. 

RELATO PESSOAL, DE UMA PROFISSIONAL EXEMPLAR, QUE TAMBÉM É MÃE:

"Estou há  cerca  de  cinco anos  na  Corporação,  e  essa  com certeza  foi  a  ocorrência  mais
importante da minha carreira até hoje". 

Diante da proposição, esta Casa de Leis, em nome do povo itapoaense, presta a
justa homenagem em forma de reconhecimento a Soldado Danieli, pelos serviços prestados a
essa comunidade Itapoaense.

É a Moção.

Câmara Municipal de Itapoá-SC, em 10 de maio de 2018.
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