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Comissão da Mulher, da Família e do ldoso

PARECER

PROJETO DE LEI N9 459/2019

PROPONENTE: Deputada JOANA DARC

RELATORA: Deputada pROFa.THEREZtN HA RU tZ

INSTITUI no Calendário Oficial do Estado do
Amazonas, o Dia da Mulher Policial Civil.

I. RELATÓN¡O

. A Deputada Joana Darc, no uso de suas atribuições parlamentares, apresentou o

Projeto de Lei N'. 459/20L9, que institui no Calendário Oficial do Estado do Amazonas, o Dia

da Mulher Policial Civil.

O objetivo da referida iniciativa é homenagear e dar o devido reconhecimento a

todas as policiais civis, em especial as Delegadas de Polícia Aposentadas e Ativas, que

dedicaram e dedicam parte de suas vidas em prol da segurança pública do Estado do

Amazonas.

O Projeto de Lei foi incluído em pauta nas reuniões ordinárias dos dias 08, l-3 e l-4 de

agosto de 20L9 e não recebeu emendas ou substitutivo.

Foi encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para apreciação da

matéria, tendo recebido PARECER FAVORÁVEL à aprovação do Projeto no seio da Comissão,

Em seguida, foi encaminhado à esta comissão para emissão de Parecer acerca da matéria,

Av, Mária Ypiranga Monteíro, n.t] 3.950 - Ëd. Dep. Josè deJesus Lins cle Albuquerqr,re - parque Dez
CIP 69.050-030 - Manaus - AM - Brasil

Yfl0 assembleiaam www,ale.am.gov.br



Fls N,, .91
{

GAClPODEN TEGISLATIVO
455ËMBLEIA LËGISLATIVA DO

ESTADO DO AMAZONAS

nos termos do art. 26, inciso l11, do Regimento lnterno desta Assembleia Legislativa.

É o Relatório.

Passo a opinar.

¡r. FUNDAMENTAçÃO

A presente propositura institui no Calendário Oficial do Estado do Amazonas, o Dia da

Mulher Policial civil, a ser comemorado anualmente no dia 13 de março.

Primeiramente, é oportuno salientar que embora pouco visto, ou melhor, pouco

reconhecido, o papel das mulheres nas instituições de segurança pública vem ampliando e

ganhado cada vez mais espaço. Pois, isso é fruto de muíto trabalho de dedicação o que é

mérito delas. Algumas dessas guerreiras já comandam instituições de prestígio ou ocupam

cargos importantes nas instituições.

Contudo, não é tarefa fácil realizar essa função, pois vale ressaltar, que antes de

serem agentes de segurança pública, elas são seres humanos e encontram dificuldade como

todos. Apesar da resistência de alguns que tentam insistir na utopia da desigualdade, elas se

superam a cada dia como mulheres, mães, amigas e profissionais.

Nesse sentido, após verificar as questões abrangidas pelo Projeto ora analisado,

entendo não haver qualquer óbice ao ingresso da presente propositura no ordenamento

jurídico estadual.

Portanto, ao que compete a esta Comissão aprecia; e em sintonia com o

entendimento da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, concluo que o referido

t "Art.26. A competência das Comissões abrange de forma ampla assuntos correlatos às áreas temáticas
listadas no art. 27 deste Regimento, compreendendo os seguintes procedimentos incidentes sobre as
respectivas atribu ições:

ll - emissão de parecer, discutir e votar proposições;"
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Projeto de Lei segue apto para prosseguimento, na forma regimental

¡r¡. voTo

Em face do exposto, diante da relevância do tema, concluo pela APROVAçÃO do

Projeto de Lei 459/2019.

S.R. DA COMISSÃO DA MULHER, DA FAMíLIA E DO IDOSO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, L2 de dezembro de 20L9.

#,i,ffi

t

RUIZ

Deputada Estadual- Líder do PSDB

Vice-presid ente.
Relatora
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Comissão cla l\,Iulhcr', cla lianiílin c clos liloso,
cERTtDÃO DE VOTAÇÃO

PROJETOJ¿rPL( ) PLC ( ) PEC ( ) PRLn 4çr I 2019

AUTOR: (A) DEPUTADO (A)

A cMFl/ALEAM RESOLVE, porffinanimidade ( ) 
'raioria 

de votos, resotve 1)fnenovnR ( ) REJErro
o parecer técnico apresentado pelo Relator, as fls. relrc, culminando no sQ pRossEGUIMENTO ( )ARQUIVAMENTO da proposição enr epigrafe.

Na hipótese de parecer rejeitado, fica descie já clesig

do Reginrento lnterno da ALEAM, o (a) Deputado (a)

lvlarraus-AM 12 t iL t2ojs
,l

Prestdente da Comissäo da Mul er, das famílias e do ldoso
Deputad a Alessanclra Campôlo

Deputado (a)
e

Relator

Deputada Therezinha Ruiz - pSDB
Vice.presidente

Deputada Dra. Mayara pinheiro Reis._ pp
Menrbro

Deputada Joana Darc proteiora _ pR

nado como novo relator, nos termos clo art, 43, inc V,

Deputado Serafim Corrêa- pSB
Suplente

Deputado Belarmino Lins - pp
Suplente

Deputado Dermilson Chagas _ pp
Suplente

rn

o Fausto Jr_rnior- pV
Mernbro
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