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Celebração dos 191 anos de fundação da Polícia Militar do Estado de São Paulo
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Eunice Rosa Godinho
Na 67ª edição do Programa Nossa História, a 

Frente Parlamentar Nossa História prestou 
homenagem aos 191 anos de fundação e prestação 
de serviços da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 
ocasião em que a corporação foi representada pela 
tenente-coronel PM Eunice Rosa Godinho.

Em 1992, a então jovem Eunice, prestes a 
completar 20 anos de idade, ingressou na Academia 
Militar de Polícia do Barro Branco. Em 2018, concluiu 
doutorado em Ciências Policiais de Segurança e 
Ordem Pública, no Centro de Altos Estudos de 
Segurança Pública (CAES). Entre 2019 e 2021, 
somou às suas condecorações a Medalha Centenário 
do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano – 

Roseli Pereira Costa
Nascida em 21 de abril de 1980, Roseli é natural de Salinas, 

Minas Gerais. Passou toda sua infância nesse munícipio de 
apenas 42 mil habitantes, localizado ao norte do estado. É filha 
do Sr. Clóvis Pereira Medina e da inesquecível Sra. Geralda 
Medina Costa. A família conta, ainda, com mais nove irmãos.

Quando criança, ajudava seu pai nos trabalhos da roça. Seu 
divertimento era brincar com bonecas feitas de espigas milho 
verde. Buscando melhorar suas condições de vida e conhecer 
mais do mundo, aos 16 anos mudou de cidade e passou a 
trabalhar como babá, e depois como operadora de caixa. Em 
2008 fez um curso de segurança e ingressou na área. Em 2014 
foi admitida na empresa Centurion, prestadora de serviços de 
segurança na Câmara de Osasco.

Seu sonho sempre foi ser mãe. Após algumas experiências 
tristes e uma gravidez de risco, deu à luz a pequena Valentina, 
que com 27 dias de vida precisou passar por uma cirurgia no 
coração. Felizmente, Valentina se recuperou muito bem. É o 
“pequeno milagre” da vida de Roseli, sua grande alegria e razão 
de viver.

Biografia

Osasco/SP e a Medalha Mérito Comunitário da Diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos.
É a primeira mulher a comandar o 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, que comemorou 130 

anos de existência em 2022. Sua história teve origem na remota Polícia Marítima do Porto de Santos, 
fundada em 25 de outubro de 1892. Atualmente está dividido em três companhias territoriais, além de contar 
com um pelotão de força tática na incessante missão de garantir a manutenção da ordem pública e 
segurança de Osasco.

Nossa Polícia Militar foi inicialmente criada como Guarda Municipal Permanente, a partir de uma reunião 
do conselho da então Província de São Paulo, realizada em 15 de dezembro de 1831, e presidida pelo 
brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar.

Ao longo dos anos, a instituição já foi denominada Força Policial e Força Pública, entre outras, e 
oficialmente Polícia Militar do Estado de São Paulo desde 9 de abril de 1970. Além de combater o crime e 
proteger os cidadãos, é atribuição da PM garantir o cumprimento das leis e a preservação da ordem pública.

Para garantir a efetividade de sua missão, a instituição desenvolveu e aperfeiçoou suas técnicas ao 
longo da história, e atualmente é integrada por batalhões especializados, como os de Policiamento de 
Choque e Ações Especiais, Corpo de Bombeiros, e por unidades focadas nos policiamentos rodoviário, 
ambiental, de trânsito e de radiopatrulha aérea. O atual comandante-geral da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo é o coronel Ronaldo Miguel Vieira, nomeado pelo governador Rodrigo Garcia.

Eunice é casada com Jayro da Silva Léo, coronel da PM, veterano da turma de 1991. É mãe da Ana 
Luísa, da Ana Beatriz e do caçula João Pedro.



Neusa Nóbrega Prando
Neusa nasceu no dia 4 de junho de 1954, em 

Londrina, no estado do Paraná. É filha de 
Manoel de Nóbrega Filho e de Maria de 
Nóbrega. Quando tinha apenas dois anos de 
idade, veio morar com a família em Osasco. 
Começou seus estudos na Escola Estadual 
Prof. José Maria Rodrigues Leite, e depois na 
tradicional escola Antônio Raposo Tavares, a 
Ceneart.

Dando prosseguimento à sua formação, 
frequentou o Instituto Tecnológico de Osasco - 
ITO, hoje Fundação Instituto Tecnológico de 
Osasco - FITO, onde concluiu o curso de técnico 
em eletrônica. É licenciada em matemática e ciências pela Faculdade Teresa Martin e em ciências 
físicas e biológicas pela Universidade Nova Iguaçu. Encantou-se pela área de ciências por ser um 
meio de ajudar a construir uma nova consciência em cada ser humano, além de possibilitar o 
avanço nas áreas da saúde, do meio ambiente e da tecnologia.

Aos 21 anos, casou-se com Laércio Prando, com quem teve três filhos: Laís, Neilor e Helder, 
que lhes deram os netos Luigi, João Vitor, Maria Clara, João Pedro e Francisco. A família também 
conta com o genro Luiz Guilherme, e as noras Aline e Monique.

No início da década de 1970, Neusa começou sua trajetória profissional como estagiária na 
fábrica de lâmpadas OSRAM do Brasil. Depois passou pela Motorádio, Prosasco e Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo, sendo justamente na área educacional que encontrou sua 
vocação. Durante alguns anos foi professora de ciências, matemática e biologia, tendo sido 
coordenadora nas escolas estaduais Dr. Américo Marco Antônio, Francisca Lisboa Peralta e José 
Ribeiro de Souza, onde se aposentou.

Desde 2008 realiza trabalhos voluntários na Juventude Cívica de Osasco – JUCO, tradicional 
instituição de nossa cidade, onde ocupa o cargo de vice-presidente. Ao longo dos anos, professora 
Neusa tem colaborado na formação de cidadãos responsáveis e conscientes, transformando suas 
vidas. Sua motivação é contribuir no enriquecimento intelectual e cultural da sociedade.

Na Câmara de Osasco, realiza seu trabalho com muita competência e comprometimento. 
Chega todos os dias às 7h da manhã para receber os servidores. Sente-se muito agradecida por 
fazer parte da equipe do Legislativo Municipal. Graças à oportunidade conquistada, conseguiu 
realizar muitos sonhos como, por exemplo, comprar seu apartamento.

No tempo livre, gosta de ficar com sua família e valoriza cada momento que passam juntos. 
Sente-se feliz em acompanhar o crescimento da pequena Valentina, agora com mais saúde, e ver 
seu sorriso quando chega em casa, o que torna tudo mais fácil. Por ser a pessoa que é, Roseli tem 
como lema de vida buscar sempre respeitar o próximo, bem como saber entender o tempo para as 
coisas acontecerem.



Polícia Militar é homenageada no Programa Nossa 
História

Instituição completa 191 anos nesta quinta-feira, dia 15

Por Ana Luisa Rodrigues

Nesta quinta-feira, dia 15 de dezembro, a Polícia Militar do Estado de São Paulo completa 191 
anos de existência. E, para celebrar a data, a Frente Parlamentar Nossa História, através do 
Programa Nossa História, homenageou a instituição convidando a Tenente Coronel Eunice Rosa 
Godinho, primeira mulher a comandar o 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, em Osasco, 
para conduzir e hastear a bandeira do Brasil.

Ao seu lado, conduzindo a bandeira do 
Estado de São Paulo, estava Roseli Pereira 
Costa (agente de Segurança na Câmara 
Municipal) e também Neusa Nóbrega Prando, 
vice-presidente da Juventude Cívica de 
Osasco, que hasteou a bandeira de Osasco.

Três mulheres, três histórias. Três mulheres que 
construíram suas vidas na cidade que as acolheu. 
Acompanhada da filha e dos sogros, Roseli Costa 
falou incentivada pela filha, mas economizou nas 
palavras, que saíram forçadas pela emoção. 
“Agradeço a Deus por estar aqui com minha filha, 
meus sogros, e pelo convite feito pelo vereador Rogério Santos, muito obrigada a todos”, disse Roseli.

Também muito emocionada, Neuza Nóbrega lembrou-se do esposo e não segurou as lágrimas. 
“Agradeço ao meu esposo — que não está aqui fisicamente — e aos jovens da JUCO. Desculpe a 
emoção, estou lisonjeada pela homenagem. Esse programa abrilhanta ainda mais os 60 anos da 
emancipação de Osasco e o bicentenário da Independência, porque estimula a prática do civismo 

e da cidadania”, afirmou Neusa.
Primeira mulher a comandar o 14º Batalhão 

da PM em Osasco, a Tenente Coronel Eunice 
Rosa Godinho, também se emocionou ao 
contar sua história na Polícia Militar, comentar 
que talvez seja o último evento em que ela 
hasteia a bandeira do Brasil porque em 2023, 
completa 31 anos de PM e deve se aposentar e 
da gratidão que tem por Osasco.

“Olhe a grandiosidade da nossa cidade! Não 
sou osasquense de nascimento, mas sou de 
coração. Pessoas vieram de outros lugares 
para fazer suas vidas aqui e isso mostra a 

grandiosidade dessa cidade em acolher as pessoas. Mostrando 
amor pelos seus filhos e pelos filhos que ela adota”, ressaltou 
Eunice Godinho.

Presidente da Frente Parlamentar Nossa História, o vereador 
Rogério Santos (MDB) afirmou que a Câmara reconhece cada 
um dos atores que fizeram a cidade chegar aonde ela chegou.

“Exemplos desse reconhecimento são essas três mulheres, que 
alcançaram um espaço de representação e liderança. Hoje elas 
estão aqui e representam que não podemos viver em uma sociedade 
de conflitos, porque há espaços para todos”, reforçou Santos.

Josias da Juco (PSD) também falou sobre representatividade 
e espaço e lembrou aos estagiários da Juco, presentes na 
solenidade, que é importante aproveitar as oportunidades para 
conquistar objetivos. “Aproveitem essa oportunidade que vocês 
estão tendo. Eu ouvi isso de meu pai, quando entrei na Juco e 
aproveitei todos os momentos”, aconselhou o parlamentar.

Além do aniversário de 191 anos da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo, o aniversário de 130 anos do 14º Batalhão em 
Osasco, celebrado no dia 4 de novembro também foi lembrado.


