O RESULTADO DO SEU VOTO
Em outubro de 1998, depois de liderar o movimento de 1997,
quando os policiais e bombeiros militares lutaram por melhores
condições de trabalho e por um salário mais digno, Sargento
Rodrigues é eleito deputado estadual e inicia uma trajetória de
muitas lutas e conquistas para a classe.
Trabalhando com segurança, tem sido assim nestes 18 anos
de atuação do Deputado Sargento Rodrigues! São 640 projetos
apresentados e 47 leis aprovadas. Dessa forma, Sargento Rodrigues
tem garantido melhores condições de trabalho para os servidores
da segurança pública.
Acompanhe os principais pontos desses trabalhos desenvolvidos
ao longo de cinco mandatos.
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1997

1997: 1.ª negociação salarial

 1.ª negociação salarial: Sargento Rodrigues participa da primeira ne-

gociação salarial com o então Governador Eduardo Azeredo. Após o
movimento e as negociações, o salário dos policiais e bombeiros militares teve um aumento de 48%.
 12 de dezembro de 1997: Sargento Rodrigues é expulso da PM por ter

liderado a greve.

 Sargento

Rodrigues é
eleito deputado estadual
com 74.594 votos.

 É

1998: Posse como deputado estadual

aprovada a Emenda
Constitucional 39 que
trouxe anistia aos 182 policiais e bombeiros militares expulsos após a greve
de 1997. O texto ainda separou o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar.
O deputado Sargento Rodrigues sempre esteve à
frente das negociações.

1998
1999
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2000

 2.ª negociação salarial: Sargento Rodrigues lidera a segunda nego-

ciação salarial no governo Itamar Franco, quando foi concedido um
reajuste de 62% para os policiais civis e militares, bombeiros e agentes
penitenciários.
 CPI do IPSM: É instalada a CPI do IPSM, da qual o deputado foi autor e

membro efetivo. Apurou-se o desvio criminoso de mais de R$900 milhões dos repasses de contribuições previdenciárias devidas ao Instituto,
sendo responsabilizados pelo deficit no IPSM, o ex-governador Eduardo
Azeredo e o ex-secretário da Fazenda, João Heraldo Lima.

2001

 Pensão integral: Entra em vigor a Lei 13.962/2001, de autoria do depu-

tado Sargento Rodrigues, que garante o pagamento da pensão INTEGRAL
aos pensionistas dos militares de Minas Gerais.
 Banco de dados: Outra importante lei de autoria do deputado Sargento

Rodrigues foi sancionada. A Lei 13.968/2001 determinou o acesso comum
ao banco de dados dos arquivos criminais das polícias civil e militar.
 Concursados de 1997: É aprovada a Lei Complementar 62/2001, também

de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que manteve a exigência de
1.º grau para ingresso na PM, conforme previa o edital/1997.

2002
2003
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 Código de Ética dos Militares: Foi aprovado o Código de Ética dos Mili-

tares, Lei 14.310/2002, que resgatou a cidadania e a dignidade dos policiais
e bombeiros militares, revogando o RDPM. Sargento Rodrigues foi o relator do projeto em 1.º e 2.º turnos e autor do substitutivo aprovado.

 Criação da Guarda Penitenciária: É sancionada a Lei 14.695 que cria

a Superintendência de Coordenação da Guarda Penitenciária, a Diretoria de Inteligência Penitenciária e a carreira de Agente de Segurança
Penitenciário. O deputado Sargento Rodrigues foi relator da matéria na
Comissão de Segurança Pública e aprovou duas emendas: para criação da diretoria de inteligência e para a incorporação da Gratificação de Agente de Segurança Penitenciário em Estabelecimento Penal
(GAPEP).

 Retorno do Adicional Trintenário: É aprovada a Emenda constitu-

cional n.º 59, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que retornou o adicional trintenário, correspondente a 10% da remuneração
para os militares que completarem 30 anos de serviço. Em 2005, Sargento Rodrigues negociou com o governo o pagamento do benefício
para os 1.800 policiais e bombeiros militares que haviam sido reformados aos 30 anos de serviço, anteriormente suspensos.
 Promoção por tempo de serviço: Entra em vigor a Lei Complemen-

tar n.º 74 que estabeleceu a promoção por tempo de serviço (10 anos)
para soldados e cabos. O deputado teve papel decisivo para o que o
projeto fosse enviado pelo Governo à Assembleia Legislativa. Já são
mais de 40 mil beneficiados com a Lei.

2004

 3.ª negociação salarial: O deputado Sargento Rodrigues, novamen-

te, conduz as negociações salariais dos servidores da segurança pública. Assim como em 97, liderou uma nova greve, que durou sete dias.
A ação resultou na concessão de um total de 33% de reajuste para a
classe.

2004: Promoção por tempo de serviço

 Entra em vigor a Lei 15.432, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues,

que instituiu o Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas Desaparecidas.

2005
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 Passa a valer a Lei Complementar n.º 84, que dispõe sobre a promoção por

tempo de serviço na Polícia Civil. Entre outros avanços, extinguiu o Quadro
Suplementar da instituição e transformou o cargo de carcereiro em Agente
de Polícia,“oxigenando” a carreira e beneficiando quase 800 servidores. O
deputado foi o relator da matéria em 2.º turno, viabilizando importantes
melhorias.

2005: Promoção por tempo de serviço na Polícia Civil

2006
2007
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 Abono fardamento: Após intensa gestão política e empenho do depu-

tado Sargento Rodrigues, é aprovada a Lei 16.076 que concedeu o abono
fardamento para os policiais militares, civis, bombeiros militares, agentes de segurança penitenciário e socioeducativo. O valor do benefício
equivale a 40% do vencimento básico do soldado.

 Entra em vigor a Lei Complementar n.º 95, que alterou todo o sistema de

promoção na PM e BM. O deputado Sargento Rodrigues foi o principal
negociador do projeto junto ao Governo. Com a lei, conseguiu-se solucionar importantes questões, como a dos 3.º sargentos e capitães, que
esperavam até 13 anos para serem promovidos. Ainda com a aprovação
de emenda do deputado, todos os militares dispensados definitivamente pela JCS passaram a ter direito a fazer cursos e serem promovidos,
desde que mantivessem a capacidade laborativa, o que antes não era
permitido.

 Aposentadoria dos Policiais Civis: É promulgada a Emenda Consti-

tucional n.º 77, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que garante
aposentadoria especial voluntária aos policiais civis, reduzindo de 35
para 30 anos de serviço, com proventos integrais.

2007: Aposentadoria dos Policiais Civis

 4.ª negociação salarial: Acontece outra negociação salarial dos servi-

dores da segurança pública. Novamente, o deputado Sargento Rodrigues
esteve à frente do processo. O reajuste foi concedido em três parcelas de
10%, totalizando 33,10%.
 Pensão integral aos beneficiários dos ex-guardas civis: É aprovada

a Lei 17.137/07, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que garantiu
o pagamento integral das pensões para as viúvas dos ex-guardas civis e
fiscais de trânsito.

 Promorar: É criado o fundo de apoio habitacional aos militares por

meio da Lei 17.949/08. Durante agenda com o então Governador Aécio
Neves, o deputado negociou a criação de uma política habitacional para
a classe. A iniciativa foi importante e possibilitou a implantação do programa “Promorar Militar”, garantindo o financiamento habitacional que
beneficiou mais de 6.000 policiais e bombeiros militares.

2008
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2009

 Maior conquista em uma lei: Entra em vigor a Lei Complementar

109/09 que alterou o Estatuto dos Militares. O deputado aprovou 21
emendas, que foram incorporadas ao texto final. Dentre as principais
conquistas, estão: criação do auxílio-invalidez; extensão para 180 dias
da licença-maternidade, redução do tempo de aposentadoria voluntária das policiais femininas para 25 anos de efetivo serviço; jornada reduzida para responsável por pessoa com necessidades especiais; cômputo na jornada de trabalho por apresentação do militar convocado para
audiências; fundamentação dos conceitos emitidos pela CPP e CPO nos
princípios da administração pública, garantindo a transparência dos critérios; férias de 25 dias úteis para policiais e bombeiros militares; aposentadoria aos 30 anos para os militares, com 20 anos de efetivo serviço
e mais 10 anos de INSS, assegurando-se a promoção trintenária; incorporação do ADE aos proventos do militar transferido para a inatividade;
extensão aos 2.º Sargentos do direito a concorrer ao CHO. A garantia da
paridade salarial entre ativos, inativos e pensionistas também foi assegurada nesta lei.

2009: Maior conquista em uma lei

 Agentes Penitenciários e Socioeducativos: É sancionada a Lei 18.185

que regulamentou os contratos administrativos do Estado e trouxe benefícios para os servidores públicos contratados. O deputado Sargento
Rodrigues foi o representante dos agentes penitenciários e socioeducativos. A Lei regulamenta a carga-horária, prêmio por produtividade,
férias, licença-maternidade, dentre outros, além da não permissão de
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demissões sem processo administrativo, com a garantia da ampla defesa. Em casos específicos, toda rescisão contratual passou a ser fundamentada, depois de transcorrido o processo administrativo. Os contratos passaram a valer 3 anos, podendo ser renovados por mais 3 anos.

 Entra em vigor a Lei 18.015/09, de autoria do deputado Sargento Rodri-

gues, que obriga o Estado a fornecer equipamentos de proteção individual ao policial civil, ao policial militar e ao agente de segurança. Em
janeiro de 2011, a Lei 19.441/2011, também de autoria do deputado, incluiu
os bombeiros na lista de profissionais que devem receber do Estado esses equipamentos.

2010

 5.ª negociação salarial: a Lei 18.802 reajustou os vencimentos dos servi-

dores do Executivo a partir do mês de maio de 2010. Os servidores da segurança pública foram os únicos a receber 15% de reajuste. Mais uma
vez, Sargento Rodrigues liderou a campanha salarial da classe.
 Carreira Jurídica: É aprovada a Emenda Constitucional 82, de autoria

do Deputado Sargento Rodrigues, que confere aos Delegados da Polícia
Civil direito à carreira jurídica.
 Nível Superior na Polícia Civil: Entra em vigor a Lei Complementar 113

que passou a exigir nível superior de escolaridade para ingresso na Instituição. Também criou a carreira de Investigador de Polícia, substituindo
os Auxiliares de Necropsia e os Agentes de Polícia; nivelou as carreiras
de Médico Legista, Perito Criminal, Escrivão de Polícia e Investigador de
Polícia e assegurou às servidoras policiais civis o direito à aposentadoria
voluntária após 25 anos de contribuição. A garantia deste direito às mulheres foi tema de emenda do Deputado Sargento Rodrigues.
 Nível Superior na Polícia Militar: Entra em vigor a Lei Complementar

n.º 115 que estabelece a exigência do nível superior de escolaridade para
o ingresso nos quadros de praças e o título de bacharel em direito para o
ingresso no quadro de oficiais da Polícia Militar. Também passou a valer
a Emenda à Constituição n.º 83, que cria a carreira jurídica Militar para
os oficiais da Corporação. O deputado teve fundamental participação
durante todo o processo de tramitação dos projetos. Foi dele a emenda
que ampliou de quatro para seis meses a licença-maternidade.
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2011

 Assédio Moral: É aprovada a Lei Complementar 116, de autoria do de-

putado Sargento Rodrigues, que resguarda os servidores públicos contra
a prática de assédio moral, principalmente, se tiver o objetivo ou efeito
de degradar condições de trabalho de outro agente público, contra seus
direitos ou sua dignidade, comprometendo sua saúde física e mental. A
lei prevê sanções de repressão, suspensão ou demissão para o agente
público que praticá-lo.
 6.ª negociação salarial: É aprovada a Lei 19.576/11 que concedeu mais

um reajuste aos servidores da segurança – o 6.º, desde a primeira eleição do deputado Sargento Rodrigues que, novamente, liderou as negociações. Este foi o maior reajuste na área de segurança pública de Minas
Gerais assegurado em lei: 101% em quatro anos.

2011: 6.ª negociação salarial, o maior reajuste na área de segurança pública.

2012

 Fardamento Feminino: Entra em vigor a Lei 20.371 que determina que

o vestuário das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e dos demais
órgãos de Segurança Pública do Estado deve ter confecção diferenciada
para homens e mulheres, respeitando-se a anatomia feminina.

2012: Fardamento feminino - respeito à anatomia feminina
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 Entra em vigor a Lei Complementar n.º 125, que reduziu de 20% para

16% a alíquota de contribuição patronal para o IPSM. Na mesma lei,
após negociação do deputado com o Governo do Estado, foram alcançadas: a redução do tempo de 10 para 8 anos para as promoções de
soldado para cabo e de cabo para sargento, a partir de janeiro de 2015;
a retomada da promoção por antiguidade para 1.os Sargentos e Majores
e foram aperfeiçoadas as promoções dos oficiais do CHO. Durante toda
a tramitação da proposta, o deputado Sargento Rodrigues lutou para
garantir e ampliar direitos aos servidores militares e impedir os prejuízos causados ao IPSM.

 Lei Orgânica da Polícia Civil: Entra em vigor a Lei Complementar 129,

que contém a lei orgânica da polícia civil de Minas Gerais e o regime
jurídico dos integrantes das carreiras policiais civis. Sargento Rodrigues
foi relator do projeto na Comissão de Segurança Pública e apresentou
28 emendas, sendo 20 delas aprovadas. Vários benefícios foram alcançados, como o abono permanência, a promoção especial com 8 anos
de efetivo serviço e a garantia de pagamento do auxílio invalidez. Além
de criar mais de 5 mil cargos divididos entre Delegado, Escrivão, Investigador, Médico Legista e Perito Criminal.

2013

2013: Lei Ôrganica da PC, vários benefícios alcançados

 Bombeiros no Tiradentes: Entra em vigor a Lei 20.606, de autoria do

deputado Sargento Rodrigues, que garante aos dependentes de Bombeiros Militares vagas nos Colégios Tiradentes da Polícia Militar.
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 Porte de armas para os agentes penitenciários: É aprovada a Lei

21.068, que determina o porte de armas de fogo pelos agentes penitenciários durante o trabalho a fim de garantir a segurança dos próprios
agentes e dos estabelecimentos prisionais onde trabalham. Também amplia o porte para quando o agente estiver fora do exercício das funções
institucionais ou mesmo aposentado. O deputado Sargento Rodrigues foi
relator do projeto na Comissão de Administração Pública.

2013: Porte de armas para os agentes penitenciários

 Fim do voto secreto: a ALMG promulgou a Emenda Constitucional 91,

de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que extinguiu o voto secreto para as votações na ALMG, como forma de dar maior transparência aos atos dos parlamentares, sendo mais uma forma de fiscalização
por parte dos cidadãos mineiros.
 Definição da carga horária da PMMG e CBMMG: Entra em vigor

a Lei Complementar 127, de autoria do deputado Sargento Rodrigues,
que fixa a carga horária semanal de trabalho dos policiais e bombeiros
militares em 40 horas máximas.
 Acervo histórico da Polícia Militar de Minas Gerais: É sancionada

a Lei 20.800, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que incluiu
o acervo histórico da Polícia Militar no rol de bens culturais que serão
protegidos como patrimônio cultural do povo mineiro.
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 Notificação de pessoas feridas por armas: É aprovada a Lei 20.811,

de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que torna obrigatória a
notificação via formulário eletrônico, pelas unidades básicas de saúde,
do atendimento de pessoa ferida. O formulário será preenchido e enviado aos órgãos de segurança pública, como a Polícia Militar e a Polícia Civil, para acelerar a comunicação da entrada de pessoas feridas,
vítimas de armas

 Dia Estadual do Músico Militar: É aprovada a Lei 21.142, de autoria do

deputado Sargento Rodrigues, que instituiu o dia Estadual do Músico Militar. O dia para sua comemoração é 22 de novembro, escolhido por ser o
Dia Nacional de Santa Cecília, padroeira dos músicos.

2014

2014: Dia estadual do Músico Militar, eterniza o valor de nossos músicos

 Dia do Profissional de Segurança Pública: É sancionada a Lei 21.292,

de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que institui o Dia do Profissional da Segurança Pública no Estado de Minas Gerais, comemorado
sempre no dia 24 de junho em tributo ao Cabo Valério dos Santos de Oliveira, símbolo maior da luta e da valorização dos servidores da segurança
pública em Minas Gerais.

 Integração dos órgãos da Defesa Social: É sancionada a Lei

21.733/2015, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que estabelece
as diretrizes e os objetivos da política estadual de segurança pública. A
Lei fortalece a política de segurança pública para os mineiros e também
determina a integração dos Órgãos da Defesa Social da União, Estado
e Município; a ampliação e fortalecimento dos serviços de prevenção
e combate à criminalidade com a participação da sociedade e maior
efetividade no combate à criminalidade nas divisas dos estados.

2015
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2016

 Manifestações: Em 2016, junto com as entidades de classe, o depu-

tado Sargento Rodrigues liderou diversas mobilizações contra o fim do
parcelamento dos salários instaurado pelo governador Fernando Pimentel, do PT, desde janeiro.
 Sargento Rodrigues também liderou as manifestações contra o PLP

257/2016, que tramitava na Câmara dos Deputados, e incluía o “pacote
de maldades”, através dos artigos 14 e 22 que, se aprovados, acabaria
com a aposentadoria aos 30 anos de serviço e aumentaria a contribuição previdenciária de 11% para 14%.
 Controle sanitário nos estabelecimentos prisionais: É publicada

a Lei 22.429/2016, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que
dispõe sobre o controle sanitário nos estabelecimentos prisionais,
que devem ser feitos rotineiramente para evitar possíveis epidemias
de doenças infectocontagiosas à população carcerária e aos funcionários administrativos e agentes penitenciários. A intenção desta Lei
é prevenir a expansão de doenças em estabelecimentos prisionais,
preservando os servidores administrativos e agentes prisionais que ali
trabalham.
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 Pais terão mais direitos e maior responsabilidade com a vida es-

colar dos filhos: é sancionada a Lei 22.461/2016 que dispõe sobre direitos e deveres dos pais ou responsáveis por crianças e adolescentes
matriculados nos estabelecimentos de educação básica da rede pública
estadual. A lei determina o direito dos pais ou responsáveis em conhecer e acompanhar o projeto político-pedagógico desenvolvido na escola,
como também a facilitação para marcação de reuniões para aqueles que
trabalham.
 Política Estadual de Saneamento: é sancionada a Lei 22434/2016 que

dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento Básico. A lei estabelece
o lançamento dos efluentes, de qualquer fonte poluidora, nos corpos receptores após devido tratamento de acordo com as condições de padrão
e exigência estabelecidas em normas aplicáveis.

 Dia do Agente de Segurança Penitenciário: é sancionada a Lei

22.509/2017, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que Institui no
Estado o Dia do Agente de Segurança Penitenciário, a ser comemorado,
anualmente, em 30 de julho, data em que foi criada a carreira.

2017

 Manifestações: em 2017, junto com as entidades de classe e o deputado

federal Subtenente Gonzaga, o deputado Sargento Rodrigues liderou três
mobilizações contra o fim do parcelamento dos salários, instaurado pelo
governador Fernando Pimentel, do PT, desde janeiro de 2016.
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2018

 Segurança bancária: é sancionada a Lei 22917/2018, de autoria do de-

putado Sargento Rodrigues, que torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos postos de serviços das instituições
bancárias. A Lei acrescenta parágrafo ao art. 2º da Lei nº 12.971, de 27 de
julho de 1998, determinando que as instituições bancárias e financeiras
disponibilizarão, em tempo real, as imagens das câmeras de vídeo internas e externas, com armazenamento de imagens por trinta dias, quando
solicitadas pela Polícia Militar de Minas Gerais. Também fica estabelecido
que a autoridade de polícia judiciária poderá solicitar à PMMG ou às instituições bancárias e financeiras essas imagens.
 Plano Estadual de Segurança e Defesa no Campo: é sancionada a Lei

22923/ 2018, de autoria conjunta dos deputados Sargento Rodrigues, Antônio Carlos Arantes e Fabiano Tolentino, cria o Plano Estadual de Segurança e Defesa no Campo e o Fórum Permanente para acompanhamento
das ações de segurança rural no Estado.
 Uso de drones no interior das unidades do Estado: é sancionada a

Lei 22.922/2018, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que proíbe
o uso de drones no interior de prédios e construções fechadas do Estado
tais como ginásios, estádios, arenas a
céu aberto, escolas públicas, unidades policiais e estabelecimentos
prisionais e socioeducativos. A
regulamentação sobre o uso
de drones no Estado consiste
em prevenir ações criminosas,
como as que já vem ocorrendo, como o lançamento de objetos
como serras, armas e drogas no interior
de unidades prisionais.
 Bombeiros Voluntários: é sancionada a Lei 22.839/2018 que dispõe so-

bre a prática de atividades da área de competência do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais por voluntários, profissionais e instituições civis.
O deputado Sargento Rodrigues foi relator da proposição em primeiro e
segundo turno na Comissão de Segurança Pública, como também realizou audiência pública para discutir o assunto.
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COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Presidida pelo deputado Sargento Rodrigues no biênio 2015-2016, a Comissão de Segurança Pública da ALMG é reconhecida como a comissão mais atuante na Casa Legislativa.
Conhecido por sua seriedade e transparência na atuação parlamentar, Sargento Rodrigues reafirma a importância de dar andamento aos inúmeros pedidos e denúncias que
chegam à Comissão, dando uma resposta imediata à população mineira.

1058

436

134

requerimentos
aprovados

pedidos de
visita e audiências
públicas aprovados

reuniões,
audiências públicas
e visitas realizadas
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