
 

 

MOÇÃO DE APOIO 

Nós representantes do Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) do Estado do 

Tocantins, reunidos em Plenária ordinária na quarta-feira, dia 18 de novembro de 

2020, na sede do Conselho Regional do Serviço Social – CRESS vimos por meio deste, 

defender a inclusão da pessoa com deficiência no rol do concurso da Policia Militar 

deste referido Estado e aporte concernente à inclusão das cotas para pessoa com 

deficiência no concurso da Polícia Militar do nosso Estado do Tocantins. 

É sabido que as pessoas com deficiência continuam deparando-se com barreiras 

sociais, atitudinais, físicas, econômicas, políticas, que anulam sua condição de sujeito 

nas relações sociais e lhes privam da autonomia de escolha e usufruto no acesso a 

bens e serviços mais elementares à vida humana. 

Contudo, esse seguimento da população alcançou conquistas sociais e reconhecimento 

como sujeitos de direitos, em total contraposição à histórica condição de invisibilidade 

imposta ao longo dos anos por padrões socioeconômicos e culturais. 

Nesse sentido, por ser o Serviço Social uma profissão de caráter sócio-político, crítico, 

investigativo e interventivo, que se utiliza de instrumentais científicos para análise no 

conjunto de desigualdades sociais, defende os direitos da pessoa com deficiência na 

vida social com igualdade de direitos, garantias e obrigações. 

Assim, entendemos que defender a inclusão da pessoa com deficiência no rol do 

concurso da Policia Militar deste referido Estado e aporte concernente à inclusão das 

cotas para pessoa com deficiência no concurso da Polícia Militar do nosso Estado do 

Tocantins assegura de maneira digna e equânime as condições de trabalho, autonomia 

técnica e o respeito às pessoas com deficiência. 

Palmas - TO, 15 de dezembro de 2020. 
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Aprovada na Plenária ordinária do dia 18 de novembro de 2020 em Palmas - TO.  


