
ASSEMBTEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS
GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL JOANA DARC

PROJETO DE LEI N.9 &TD E2OL9
AUTORIA: DEPUTADA JOANA DARC

ASSEGURA o percentual mínimo de 30% (trinta por
cento) das vagas oferecidas em concursos na área
de segurança pública do Estado do Amazonas.

Art. 1s - Ficam reservadas às mulheres, o percentual mínimo de 30% (trinta por cento) das vagas
oferecidas em concursos públicos da área de segurança pública do Estado do Amazonas, conforme esta
Lei.

Art. 2s - As candidatas deverão concorrer concomitantemente às vagas reservadas por esta Lei e
aquelas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

Art. 3e - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Parágrafo único. A lei não se aplicará aos concursos em andamento e aqueles cujos
estiverem publicados. "I ita is

JUSTIFICACÃO

O país está vivendo o momento histórico, onde as políticas públicas de gênero ona
pauta de discussões dos governos e sociedade. O objetivo do presente Projeto de Lei visa reconhecer

que ainda persiste uma desigualdade entre homens e mulheres, buscando sua devida correçfo da

limitação do exercício de direitos por mulheres, especificamente, os servidores dos órgãos de Segufança

Pública do Estado do Amazonas.

Para reconhecer a realidade do quadro funcional dos órgãos de segurança pública do le

do Amazonas, contamos com o apoio da pesquisa que é realizada anualmente pela Secretaria Na onal

de Segurança Pública, disponível no link ustica v. br nca-

ubli analise-e- s uts se ranca

O último perfil dado pela pesquisa que está disponível é o relatório de referente aos anps de

201.4, 2015 e 20L6 onde houve pouca variação na proporcionalidade dos sexos dos agentes de

segurança pública. A pesquisa apresenta estatísticas da Polícia Militar, Polícia Civil e de Bo

Militar.
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O quadro nacional relata que apenas aproximadamente tO% (38349 de 346392 policiais

militares) são do sexo feminino. Que aproximadamente 27% dos policiais civis dos Estados são

mulheres, e que aproximadamente 7,7%o dos bombeiros militares são mulheres.

Por outro lado, no Estado do Amazonas, esses percentuais também são desproporcionais,

segundo a pesquisa da SENASP, na PMAM, de um total de g.23g servidores, em 2016, apenas 1.0g4 são

mulheres (Lt,73%), na Polícia Civil, de um efetivo de 2.16L policiais em apenas 617 são mulheres e entre

os bombeiros militares da Amazonas na ativa, de um total 707 servidores, apenas 50 são do sexo

feminino.

Pelo perfil analisado, há uma latente necessidade de avanço na participação feminina junto

às instituições de Segurança Pública do Amazonas, pois o trabalho das mulheres vem trazendo

resultados importantes a essas instituições.

Ademais, observa-se que o Governo tem se mostrado favorável perante as ações afirmativas

para equilibrar desigualdades históricas, bem como outras ações de inclusão.

Atualmente, no último edital do concurso da PMAM , de 2OL!, apenas tO% do efetivo das

vagas são reservadas, desse modo caso não haja uma melhoria nesse percentual, essa diferença vai

perdurar por muitas décadas.

Nesse sentindo, a matéria, ora objeto do presente projeto de lei, é de competência

concorrente, em conformidade com o art. 24 da Constituição Federal. Podendo cada ente legislar na

abrangência de sua competência.

Por tudo isso, como parlamentar mulher me solidarizo com as mulheres batalhadoras que

trabalham dignamente nas instituições de Segurança Pública do Estado do Amazonas, visando contribuir

com a correção dessa desigualdade e avançar na garantia do direito das mulheres, apresento o presente

projeto de lei, sendo de grande importância a aprovação do mesmo.

Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, em 25 de abril de 2019

Joano Darc
da Estadual PR-AM


