
REQUERIMENTO N° 12/2019

O Vereador  que  este  subscreve  requer,  na  forma  regimental,  e  depois  de  ouvido  o

Plenário, com fundamento na Lei Municipal nº 220, de 23 de abril de 2009, que se conceda a Medalha

de Honra ao Mérito à Sra. Danieli Cristina Soares, soldado da Polícia Militar de Itapoá.

Justificativa

Danieli  Cristina Soares é nascida em 21 de março de 1985, na cidade de Planalto,  no

Paraná, divisa com a Argentina. Filha de pais agricultores, ajudava os pais no trabalho da lavoura e, aos

11 anos de idade, mudou-se para Curitiba, no Paraná, para cuidar de uma tia com problemas de saúde,

onde permaneceu até os 15 anos.

Voltou para sua cidade natal,  onde conheceu seu marido e engravidou, as 16 anos de

idade. Terminou o ensino médio e, mesmo com o filho ainda pequeno e todas as dificuldades do dia a

dia, ingressou na faculdade de Educação Física, sendo hoje bacharel e licenciada na área.

Já  deu  aula  para  a  terceira  idade,  academias  e  escolas  em  Planalto,  mas  as  poucas

oportunidades a levaram a buscar novos ares e se mudou para o estado de Mato Grosso, em uma cidade

chamada Campo Novo do Parecis.

A saudade da família  e a distância  de casa a fizeram retornar  mais uma vez para sua

cidade natal.  Posteriormente,  venderam a propriedade que possuíam e se mudaram  para a cidade de

Pontal  do Paraná.  Atuou na rede de ensino como professora contratada,  mas em função de não ser

concursada, acabou ficando sem possibilidade de dar aulas.

Através  de  um  primo  que  morava  em  Itapoá,  Danieli  veio  tentar  se  estabelecer

profissionalmente na cidade, no ano de 2013. No mesmo dia que aqui chegou, já iniciou dando aula.

Trabalhou um ano na Escola Palhacinho Feliz e na Escola João Monteiro Cabral. Concomitantemente,

fez os concursos para ingresso na Polícia Militar de Santa Catarina e Paraná, tendo alcançado êxito em

ambos. Optou, em função do amor que desenvolveu por Itapoá, pela Polícia Militar de Santa Catarina.



Fez, inicialmente, 9 meses de Escola Preparatória para a Polícia Militar e, após, foi lotada

na cidade de Rio Negrinho. Mas não perdeu a oportunidade e, através de uma troca, voltou para Itapoá,

em 2016, e de onde não tem intenção de sair.

Em suas palavras: "Eu não escolhi Itapoá, Itapoá me escolheu, e por isso voltei para cá.

Não quero sair daqui. E farei o que puder para melhorar essa cidade.”

A PM Dani Karas, como é conhecida, é hoje figurinha carimbada em nossa Cidade, sendo

exemplo de dedicação e compromisso para com a comunidade. Sempre com um sorriso franco e uma

capacidade  de  comunicação  ímpar,  sua  atuação  engrandece  ainda  mais  a  instituição  que  representa,

tornando  a  Polícia  Militar  cada  vez  mais  próxima  da  comunidade.  Junte-se  a  isso  o  emocionante

salvamento de uma criança recém-nascida, em abril de 2018, por sua intervenção direta, fato este que

abrilhanta ainda mais seu currículo e o de toda a corporação. 

Aqui na PM de nossa Cidade, desempenha principalmente funções voltadas à logística e

finanças, assessoria de imprensa, além do trabalho feito diretamente na rua. Sua atuação, junto com a de

seus colegas, é muito elogiada por munícipes e contribui em muito para a alta credibilidade que a Polícia

Militar de Itapoá carrega.

Portanto,  em vista  de  seu  curriculum  e  por  sua  competente  atuação  é  que  peço voto

favorável aos nobres pares para homenagear com esta honraria tão nobre profissional, certo de que a

Medalha de Honra ao Mérito estará em ótimas mãos.

Itapoá/SC, 29 de março 2019.

                                          Thomaz William Palma Sohn  

                                                      Vereador PSD

          [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

http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador

	REQUERIMENTO N° 12/2019

		2019-03-29T12:25:39-0300




