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Institui  no  Calendário  Oficial  do  Estado  de
Mato Grosso, o Dia da Mulher Policial Civil.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Esta Lei institui no Calendário Oficial do Estado de Mato Grosso, o Dia da Mulher Policial Civil.

Art. 2º O Dia da Mulher Policial Civil será comemorado anualmente no dia 12 de maio.

Art. 3° São objetivos do Dia da Mulher Policial Civil estimular:

I – o reconhecimento do trabalho e dedicação da mulher policial civil no Estado de Mato Grosso;

II – a realização de solenidade de homenagem e outras atividades com propósito de valorizar a
mulher policial civil;

III – o reconhecimento das mulheres policiais civis de destacada atuação perante a sociedade e a
instituição.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A presente propositura institui no Calendário Oficial do Estado de Mato Grosso, o Dia da Mulher Policial Civil,
a ser comemorado anualmente no dia 12 de maio.

A ideia de empregar mulheres em missões policiais no Brasil nasceu na década de 1950. O desenvolvimento
social brasileiro nessa época, o aumento de delinquência juvenil e da prostituição (sobretudo entre as
jovens), fenômenos que ocorriam com bastante intensidade nas grandes cidades e principalmente na capital
do Estado de São Paulo, foram os fatores detonadores de uma ideia que, há algum tempo, estava sendo
acalentada pela sociedade.
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Em 1953, a direção da Escola de Polícia de São Paulo, que é uma sentinela avançada na batalha da
melhoria do serviço público no campo específico das atividades de manutenção da ordem, pois que lhe
compete “formar pessoal habilitado a organizar, dirigir e executar serviços referentes aos órgãos da
Secretaria de Segurança Pública do Estado”, incumbiu a Cadeira de Introdução à Criminologia de fazer um
apanhado de teses, estudos e proposições já realizados em torno da possibilidade do ingresso da mulher
nos serviços policiais.

Foi assim que as missões iniciadas pelo Movimento Político Feminino no ano de 1950, feitas ao Secretário
da Segurança paulista, alcançaram repercussões políticas que culminaram nos estudos apresentados no I
Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Criminologia, realizado em 1953.

O trabalho apresentado propunha a criação de um Corpo Feminino junto ao órgão policial paulista, cuja
inexistência até então constituía grave lacuna nos serviços de Segurança Pública. Por essa época também,
a Drª. Esther de Figueiredo Ferraz, professora de Direito Penal da Faculdade de Direito de São Paulo,
proferiu conferência numa das Semanas Paulistas de Estudos Policiais, preconizando a criação de uma
Polícia Feminina.

Mas foi somente em 1955 que o Governador do Estado, Jânio Quadros encarregou o Diretor da Escola de
Polícia Doutor Walter Faria Pereira de Queiroz, de estudar a criação em São Paulo de uma Polícia Feminina.

Era titular da Cadeira de Criminologia o Dr. Hilário Veiga de Carvalho, e sua assistente, a Sra. Hilda Macedo,
que veio a tornar-se a primeira Comandante do Corpo de Policiamento Especial Feminino, instituído junto à
Guarda Civil de São Paulo, por meio do Decreto N.º 24.548, de 12 de maio de 1955.

Estava criada a primeira Polícia Feminina do Brasil, sendo-lhe atribuída missões policiais que melhor se
ajustavam ao trabalho feminino, e conforme os interesses e as necessidades sociais da época, vinculadas à
proteção de mulheres e menores.

Mato Grosso tem o maior número de mulheres nas forças policiais na região Centro-Oeste,
proporcionalmente, de acordo com as Estatísticas de gênero: indicadores sociais das mulheres em Mato
Grosso e em todo o Brasil, divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Conforme
os dados, 15,4% do efetivo ativo é composto por mulheres. São 1.380 mulheres de um total de 8.965
policiais no Estado.

 O levantamento foi feito com base em números colhidos em 2014. Assim como no restante do país, a
proporção de mulheres no Estado é maior no efetivo ativo da Polícia Civil do que na Polícia Militar. Do total
de policiais do sexo feminino, 33,2% são da Polícia Civil.

No país, o número de mulheres atuando na Polícia Civil é consideravelmente superior ao de mulheres na PM.
São 26,4% e 9,8%, respectivamente. O número de mulheres policiais em Mato Grosso está acima da média
do país, que é de 13,4% do efetivo ativo das polícias Militar e Civil. No Brasil, do efetivo total de 542.890 de
policiais civis e militares, eram 72.843 mulheres nas corporações policiais, em 2014.

Os números foram extraídos a partir de uma compilação de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (PNAD Contínua), da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), das
Estimativas de Projeção da População, das Estatísticas do Registro Civil, da Pesquisa Nacional de Saúde
(PNS), da Pesquisa de Informações Básicas Estaduais (Estadic), no âmbito do IBGE; e também de fontes
externas oriundas do Ministério da Saúde, Presidência da República, Congresso Nacional, do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep/MEC).

A Mulher Policial Militar já tem seu dia, instituído pela Lei nº 9.964, de 29 de julho de 2013, que institui no
Calendário Oficial do Estado de Mato Grosso o Dia da Mulher Policial Militar, que foi recentemente alterada
pela Lei nº 10.685, de 05 de março de 2018, de nossa autoria, que instituiu a Medalha “2º Sgt PM Antônia
Macaúba da Costa”.

Nada mais justo que todas as mulheres da Polícia Civil de Mato Grosso tenham uma data para comemorar
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suas conquistas e receber o reconhecimento devido pela instituição e pela sociedade mato-grossense.

A participação da mulher na Polícia foi um avanço pela dedicação e profissionalismo que empreenderam, e
principalmente, por terem dotado os órgãos policias de uma abordagem mais humana e de maior
sensibilidade, tanto nas funções de prevenção, quando de investigação de crimes.

São mulheres policiais civis, mães, guerreiras, que servem com coragem e bravura a nação, cada qual
escrevendo um trecho dessa trajetória.

Para a aprovação desse Projeto de Lei, informamos que na legislatura passada houve a realização de
sessão especial para discussão da proposta com a sociedade mato-grossense e cumprimento do requisito
da lei nº 10.556, de 29 de junho de 2017, de nossa autoria, que fixa critério para instituição de datas
comemorativas no âmbito do Estado de Mato Grosso, bem como para prestar homenagem a várias mulheres
policiais civis.

Ainda em consonância com o artigo 39 da Constituição Estadual, a iniciativa de lei que verse sobre a matéria
de que trata o projeto em tela é permitida a parlamentar.

Conforme o exposto, entendemos como de fundamental importância do Projeto de Lei apresentado, submeto
aos nobres Pares a presente proposta, a qual solicito o devido apoio para sua análise e aprovação.    

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 07 de Fevereiro de 2019

 

Guilherme Maluf
Deputado Estadual
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