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        Brasília, 15 de junho de 2021. 

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança 

Institucional da Presidência da República, Gen. Augusto Heleno Ribeiro 

Pereira 

 

 

  As mulheres policiais das forças da segurança pública, representadas 

pela Associação Nacional das Mulheres Policiais do Brasil (AMPOL), integrantes dos 

contingentes das instituições policiais: Polícia federal, Polícia Rodoviária Federal, 

Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, irmanadas na 

junção de ideais de justiça, de patriotismo, de civismo e da equidade do espírito 

público que regem as relações institucionais e sociais, vêm  respeitosamente à 

presença de Vossa Excelência para expor situações preocupantes que estão 

eivando a tranquilidade dos valorosos policiais civis brasileiros e solicitar o seu 

imprescindível apoio. 

          1 – Os policiais civis das forças da segurança pública elencadas no art. 

144 da Constituição Federal encontram-se em flagrante estado de vulnerabilidade 

profissional, desde a vigência da Emenda Constitucional n° 103, de 12 de novembro 

de 2019 (Reforma previdenciária), que suprimiu as garantias constitucionais que 

respaldavam as atividades operacionais policiais no combate a toda modalidade de 

crimes para proteger a vida, o patrimônio e manter a ordem e a paz pública;  

         2 – É de se esclarecer que antes da Reforma da Previdência Social, o 

regramento previdenciário especial para os servidores policiais, contingentes das 

instituições que compõem o sistema da segurança interna do país, se sustentava 

nos parâmetros constitucionais do § 4°, do art. 40, que lhes garantia a justa e legítima 

contraprestação do Estado nos embates diuturnos de exposição de sua vida à morte 

ou a uma invalidez permanente. 

        Nessa oportunidade, confiantes no aguerrido espírito público de Vossa 

Excelência, sensível às causas da segurança pública, vimos, com a devida vênia, 

apresentar-lhe as propostas, nas modalidades de Emenda à Constituição Federal 

(PEC DA SEGURANÇA PÚBLICA) e de Emenda à PEC 32/2020, em anexo, que 

visam resgatar a dignidade profissional e os direitos primários dos policiais civis, as 

quais sintetizam os prementes anseios de toda a categoria.  

        Esclarecemos que tais propostas, acima referidas, têm o mesmo objetivo, 

podendo Vossa Excelência escolher qual delas seria o instrumento mais adequado, 

no momento, para viabilizar o seu honroso aval ao pleito dos servidores policiais. 

http://www.ampol.org.br/


ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS MULHERES 
POLICIAIS DO BRASIL – AMPOL 

                  POLÍCIAS: FEDERAL, CIVIS, RODOVIÁRIA FEDERAL POLÍCIAS MILITARES E 

CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES 

 
 

 

Telefones: (61) 3367-2620 – (61) 99970-8330 – Fax: (61) 3367-0722 – site: www.ampol.org.br 

 
 

      Tais reivindicações contam, em tese, com o valoroso respaldo do 

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, 

quando da reunião ocorrida no dia 15/04/2021, que assegurou aos representantes 

classistas dos policiais brasileiros, dentre eles, a representação das policiais 

femininas (AMPOL), que o Excelentíssimo Senhor Presidente da República estaria 

disposto a atender os pleitos essenciais dos policiais brasileiros, inclusive, nessa 

aludida reunião, chegou a  sugerir a possibilidade do encaminhamento de uma 

Proposta para solucionar essa situação que está a requer a atenção especial do 

Chefe do Poder Executivo. 

             Excelentíssimo Senhor General Augusto Heleno, as mulheres policiais 

de todo o Brasil, filiadas à AMPOL, sentem-se prestigiadas e honradas em tê-lo como 

nosso apoiador junto ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Jair 

Messias Bolsonaro, no encaminhamento das mais legítimas e consagradas 

reivindicações dos que se doam com o sacrifício da própria vida para bem servir ao 

Estado e à sociedade brasileira.  

 
    
     Respeitosamente, 

 

 

CREUSA CAMELIER 

  Presidente da AMPOL 

 

 

 

À Sua Excelência o Senhor 

GEN. AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA 

Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança 

Institucional da Presidência da República  

Palácio do Planalto 

Brasília – DF    
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