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pRoJETo DE DECRETO LEGISLATIVO N" 1)- , de 20L9

cÂn,tnnn MUI"üICIFAL NE CASCAVEL

Outorga o Título de Honra ao Médto ao

senhor Soldado QPM 1-0 Daniel Marcielo
Stenke, por ato de bravuta.

/u-

A Càmara Municipal de Cascavel, Estado doParanâ, àpro.va:

Art. 1" Outorga, o Título de Honra ao Médto ao senhor Soldado QPM 1-0

Daniel Matcielo Stenke, quando salvou a vida da senhota Noeli Rhoden Storch, 51

anos, vítima de tentativa de feminicídio, por ato de bra'u'ura, atitude de importante
contribuição à comunidade de Cascavel - PR.

Parágrafo único. A referida outorga poderá ser entregue em sessão solene

devidamente agendad a pela mesa diretota.

Art.2" Este Decteto Legislativo entÍa em vigor na data de sua publicação oficial.

Palácio José Neves Formighiert,6T" aniversário de Cascavel.
Em, 07 de outubto de 201.9

Brugnerotto
Vereador/PSB

Justificativa

Â honraria é pleiteada para o senhor Soldado QPM 1-0 Daniel Marcielo

Stenke, poÍ ato de bravura, que determinou a sobtevida da senhora Noeli Rhoden
Storch, 51 anos, víttma de feminicídio, que foi agredidapot 28 (vinte e oito) golpe de

insúumento petfuro cortante (faca), por seu algoz Loutenço de Quadtos e pela sua

dedicação em ptol da sociedade Cascavelense a qual prestou serviço de excelência,

coragem, honra, ptesteza, determinação.
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Colacionamos a baixo a referência elogiosa do Comandante da 1" Cra. do 6"

BPM, Cap. QOPM Divonsir de Oliveita Santos, conforme BI 47 do 5" CRPM - 6"

BPM :

6. REFERÊNcm ELoGrosÂ

O Comandante da 1,^ Companhia do Sexto Batalhão de Polícia

Miütar, Íro uso das auibuições que the são conferidas pelo at. 65, § 4", do

Regulamento Discipünar do Exétcito (R.DE), aptovado pelo Decreto
Federal 4.346, de 26 ago.02, combinado com o art. 1,0, inc. II, àlínea"d",
do mesmo tegulamento, e também com fulcto no art.483, inc. II, leua
"d", do Regulamento Interno e dos Serviços Gerais da Polícia Militat do
Paranâ (R.ISG/PMPR), aptovado pelo Decteto Estadual 1.339, de 08 jun.

10, sente-se hontado em elogiat o segúnte policial-milttar, fazendo-o não

apenas por dever funcional, mas, sobretudo, pelo médto desse miliciano
no atendimento de ocortência, mesmo durante horâio de folga, no bairro
Parque Verde, nesta cidade, tegistrada sob Boletim de Ocortência
201,9 /1,04296:

- Sd. QPM 1-0 Daniel Marcielo Stenke, RG 8.790.760-0.

Eis que em data de 24 de janeiro de 201.9, por volta das 18h30min,

o tefeddo miütat estadual, estava em sua tesidência em condomínio
locahzado na Rua Tranqúlo Noro, no bairro Parque Verde, deparou-se

com uma ocorrência de violência doméstica, onde um indivíduo efetuava

golpes de faca conúa uma mulher.

Diante do fato, o militar estaduai actma citado, mesmo estando de

folga, não hesitou e, com sentimento do dever, com espírito miliciano,
cumprindo o juramento que fez quando foi declarado Sd. 1'Classe, de que

iria defendet o maiot bem que uma pessoa possui "a vida", agiu

prontameflte a ao tentar pular o muÍo sofreu descarga de choque de cerca

eletrificada. Ao conseguir acessar o local se identificou e deu voz de

abotdagem ao agÍessor, que não acatou e ainda se voltou conÚa ele

partindo em sua direção com a faca em punho, diante disso foi necessário

desferir um chute no agressor.

A açáo do militat estadual foi crucial pan evrtar um mal maior,hala
vista o fato de que o agressor yâ havia desfeddo golpes de faca conüa 

^
mulher.

Â conduta desse policial-militat enobtece â profissão e serve de

exemplo a todos nós, que lutamos diatiamente paru cumprimento das leis

e, ptincipalmente, pma a preservação de vidas. Enchem-nos de orgulho e

nos dá 
^ 

certeza da nobreza da nossa atividade.
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Parabéns! Que Deus o abençoe e continue a iluminar suas ações.

Seja feliz! Que o 6" BPM continue também sendo vossa casa e que

todos nós, policiais militates dessa OPM, continuemos sendo a extensão

de vossa famiha.

Cascavel, 22 de fevereiro de 201.9.

Cap. QOPM Divonsir de Oüveira Santos,

Cmt. da 1" Cia.f 6" BPM.

Lotado na 1" Cra do 6" Batalhão de Policia Militat. do Estado do Parunâ, no

ano de 201,0,tendo servido 7 (sete) anos no Exército Brasileito. Como fascinante nota

da história, em 03 de matço de 1984, nascia, na mesma cidade natal da senhota Noeli
Rhoden Stotch, a 35 anos aúâs, em Capitão Leonidas Matques/PR, o menino que

salvaria sua vida, de ato violento contÍa a mulhet, o Soldado Steink. Fato que enche

de orgulho e satisfação não somente avíttma e sua família, mas a famíha do Sd Steink,

seus pares e â nossa sociedade paranaense.

Deus honre, por toda a eternidade, pelo ato de btavura, o Soldado da Policia

Militar, senhor Daniel Marcielo Stenke!
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