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DECRETO Nº019/7 
 

 

 

 

Institui a Medalha da Ordem do Mérito Policial Feminino - Cel PM - Hilda Macedoe dá outras providências. 

A Presidente da Academia Sul Brasileira de Medalhística Militar, no uso da atribuição que lhe confere o estatuto da 

Organização. 

INSTITUI: 

Art. 1º Fica instituída a Medalha da Ordem do Mérito Policial Feminino - Cel PM - Hilda Macedo, destinada a premiar 

Civis e Militares que, por abnegação, dedicação e capacidade profissional, tenham contribuído para fortalecer e 

divulgar as ações de desenvolvimento e preservação da paz entre o ser humano, de personalidades que contribuem de 

forma relevanteenvidando esforços no apoio da atividade militar feminina, e das instituições civis ou militares com 

atuação neste bioma. 

Parágrafo único - A honraria será concedida, igualmente, a Militares, Organizações Militares, Policiais Militares e Civis, 

brasileiros ou estrangeiros, que tenham atuado de forma destacada por seus feitos meritórios. 

Art. 2º A Medalha da Ordem do Mérito Policial Feminino - Cel PM - Hilda Macedoserá concedida por ato da Presidente, 

Presidente de Outorgas, Diretora de Medalhística,e pelo diretor da medalha policial feminino Cabo da Polícia Militar do 

Estado de São Paulo - Givanilson de Oliveira Marques, mediante proposta a esta Academia de Medalhística Militar, e 

deferida após análise pela comissão de outorgas. 

Art. 3º As especificações técnicas da Medalha da Ordem do Mérito Policial Feminino - Cel PM - Hilda Macedoconstam 

no anexo I. 

Parágrafo único - À insígnia corresponderá um diploma com alusão ao nome do agraciado, constante no anexo II. 

Art. 4º Fica reconhecida como de valor oficial a Medalha da Ordem do Mérito Policial Feminino - Cel PM - Hilda 

Macedo, criada por esta Academia. 

Art. 5º É permitido o uso dessa Medalha com os uniformes militares, conforme requerimento ao seu respectivo Chefe, 

Diretor e/ou Comandante de Força e Organizações Civis e Militares. 

Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Baronesa da Alemanha – Corina Von Lasperg - Presidente 

Cascavel-PR, 28 de março de 201 

 

                      Corina Von Lasperg                               RelsonArian Fontoura Ribeiro 

Baronesa da Alemanha                     Presidente de Outorgas 
Presidente 

 



 

Cleusa Maria Gasparetto     
Diretora de Medalhística 
        Conferente   

 

ANEXO I 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA MEDALHA DO MÉRITO GUERREIRO DE CAATINGA 

1. Descrição heráldica: 

a. Da medalha: 

- No anverso escrito 

 
Medalha da Ordem do Mérito Policial Feminino 
                  Cel PM - Hilda Macedo 
         Decreto Numero 019 - Março de 2017 
                               ASBMM 

 

- a Cruz de 10n pontasserá ladeada em seus flancos por ramos de oliveira. 

- em abismo, no centro e em alto relevo a esfinge de perfil da Patrona do Serviço Policial Militar Feminino - Coronel da Polícia 

Militar do Estado de São Paulo - Hilda Macedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

b. Da barreta: 

- da mesma fita da medalha, terá 10 (dez) milímetros de altura e 35 (trinta e cinco) milímetros delargura, sendo envolvida pelo 

passador em metal, na cor ouro . 

- do passador: contendo 1 (uma) flor de liz. 

c. Da fita: 

- correspondente à Medalha será de gorgorão de seda chamalotada, medindo 35 (trinta e cinco) milímetros de largura, 

composta de 6 (seis) listras verticais, de cor azul, vermelho, cinza, branco, amarelo e verde,medindo respectivamente, 3 (três), 3 

(três), 3 (três), 3 (três), 3 (três) e  15 (quinze), 3 (três), 3 (três), 3 (três), 3 (três), 3 (três) milímetros de largura; o comprimento da 

fita será de 50 (cinquenta) milímetros do topo da costura inferior até a costura superior. 

- na parte superior da fita, constará o passador. 

2. Especificações Técnicas: 

a. Dimensões: 

- da medalha:  

40 (quarenta) milímetros de altura e 50 (cinquenta) milímetros de largura; 

- do comprimento total:  

108 (cento e oito) milímetros. 

b. Das cores: 

- conforme descrito na figura única. 

-azul  ferreti , simbolizando a cor usada pelos bandeirantes na década de 50; 

- vermelho simbolizando a cor símbolo das policias militares do Brasil; 

-cinza bandeirantescor símbolo do uniforme policial paulista; 

-branco simboliza a paz entre os homens; 

-verde e amarelo simboliza a nação em que vivemos e juramos proteger, mesmo que com o sacrifício da própria vida. 

c. da fixação da Medalha:  

será com  dois pinos na extremidade superior da fita. 

 

 

GIVANILSON DE OLIVEIRA MARQUES 
Cabo da Polícia Militar do Estado de São Paulo 

Proponente 
 
 
 

RelsonArian Fontoura Ribeiro               CleusaMaria Gasparetto                  Baronesa da Alemanha 
             Presidente de Outorgas                           Diretora de Medalhística                       Corina Von Lasperg 
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