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A apresentação desta propositura tem como objetivo principal homenagear a 
grande benemérita fundadora da União das Pensionistas da Caixa Beneficente da 
Polícia Militar e sua Presidente por 31 anos, Senhora Hortência D’Asti de Lima.  
Nascida em 08 de maio de 1923 no Bairro do Cambuci, filha de Major Militar da 
Força Pública e também casada com Militar da Força Pública, dedicou toda a sua 
vida às viúvas dos Policiais Militares fundando a União das Pensionistas da Caixa 
Beneficente da Polícia Militar.  
Na Presidência desta entidade ajudou mais de 4000 viúvas de policiais militares, 
que estavam em situação precária no transcorrer dos 31 anos em que ocupou o 
cargo de Presidente. O altruísmo, a abnegação o amor ao próximo, a lealdade, a 
fidelidade, a autenticidade caracterizaram sempre a atuação da fundadora da União 
de pensionistas da Caixa Beneficente da Polícia Militar.  
Dentro do contexto maior da família policial-militar, pontificou sempre o clima do 
amor ao próximo e auxílio para as viúvas e filhos de policiais mortos em ação. Sua 
preocupação sempre foi com os mais necessitados e foi para eles que sempre 
trabalhou. Tantos anos se passaram e a União continua firme nos propósitos que 
inspiraram a sua criação.  
A sua marcha missionária em prol dos beneficiários daqueles que dedicaram as 
suas vidas à gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo, sempre norteou o seu 
caminho. Nunca almejou ou aceitou qualquer cargo público, apesar de viver 
reivindicando melhorias para a polícia militar junto aos políticos e junto aos 
Governadores do Estado. Viveu para ajudar e fundou esta obra que beneficiou 
milhares de pessoas carentes, desprotegidas e desvalidas, uma obra que 
certamente merece registro para que ninguém nunca dela se esqueça.  
A Senhora Hortência morreu no dia 14 de janeiro de 2011 e foi sepultada às 16h10 
do dia 15, em um sábado ensolarado. A cerimônia foi acompanhada por centenas 
de pessoas, amigos, parentes, diretores e conselheiros de todas as entidades 
representativas e pelos policiais e comandantes da polícia militar.  
A denominação desta Rua é uma singela homenagem para uma cidadã que dedicou 
sua vida para melhorar a vida de outros cidadãos.  
 


