
No último dia 11 de outubro, comemorou-se 
ofi cialmente o Dia do Policial Militar Portador 
de Defi ciência. Para homenagear a categoria, 

a Assembleia Legislativa sediou a solenidade que 
celebrou a data e entregou a medalha Eterno Guerreiro 
a personalidades que se destacaram no apoio a esses 
policiais. O evento foi realizado por solicitação do deputado 
Rafael Silva (PDT) e é realizado desde 2005, quando a 
entidade presta homenagens a diferentes representantes 
da sociedade que, direta ou indiretamente, demonstram 
a importância de valorizar os portadores de defi ciência. A 
entrega da medalha ocorre dentro das programações que 
cercam a festividade. Neste ano, foram homenageados dez 
personalidades. 

A deputada Célia Leão (PSDB) salientou que o termo 
defi ciência não deve ser encarado como “o fi m da vida, 
mas como o começo de uma nova”. Ela lembrou que, para 
se conquistar cidadania, é preciso ter apoio da família, das 

políticas públicas e ter relações solidárias”. O deputado 
Edson Ferrarini (PTB) afi rmou que a Assembléia Legislativa 
vai sempre interferir, dentro dos limites possíveis, nos 
assuntos que atendam aos interesses dos policiais civis e 
militares.

O deputado federal Faria de Sá salientou que a 
comemoração da data é uma integração importante da PM 
com os policiais portadores de defi ciência.

O deputado Olimpio Gomes ressaltou a importância 
do trabalho dos policiais militares e disse que eles já são 
heróis em sua essência. 

A Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com 
Defi ciência, Linamara Rizzo Batistella, representante do 
governador José Serra no ato, frisou que, nos últimos 32 
anos, houve muitas contribuições aos policiais com defi ciência 
física, apesar das difi culdades enfrentadas pelo Poder 
Público. “A conquista da cidadania é um processo gradativo. 
Já obtivemos liberdade e igualdade no século passado. Este 
é o ano da fraternidade”, avaliou, referindo-se ao lema da 
Revolução Francesa, ocorrida no século 18. “A perfeição que 
buscamos é feita pela complementariedade. Podemos olhar 
para trás e ver o que já foi conquistado”, acrescentou. 

Participaram ainda da mesa o Sub Comandante da 
Polícia Militar, Coronel PM Daniel Rodrigueiro, o advogado 
Roberto Cianci, representando o presidente da OAB, Luiz 
Flávio D’Urso; o Delegado de Polícia, Eduardo Castanheira, 
representando o Delegado-Geral Maurício José Lemes 
Freire; e o Promotor de Justiça Augusto Eduardo de 
Souza Rossini, além de convidados e colaboradores da 
APMDFESP.



Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá

Capitão Médico PM Renato Castro Sanches

Os homenageados 
com a medalha 
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Deputado Estadual Major Olímpio Gomes

Soldado Ref PM André Miguel
Sgt. Ref PM Mario Zan Castro Correa

Paulo Cesar Lima

Sgt. Ref PM Amadeu José de Souza (in memorian) 
representado pela sua fi lha Sueli de Amorin

Sgt. Ref PM Jefferson Eduardo Patriota dos Santos 
(in memorian) representado pela sua irmã Aparecida 
Maria dos Santos

Dra. Mayana Zatz, representada pelos doutores 
Miguel Mitne e Monize Lazar

Capitão Res PM José Candido dos Reis


