Pimentel está destruindo tudo que
os servidores da segurança pública
construíram em 16 anos

Após o anúncio do Governador Fernando Pimentel, PT, de que o parcelamento dos salários prevalecerá, no mínimo, até
dezembro, servidores do Estado fazem nova manifestação em Belo Horizonte e ameaçam cruzar os braços a qualquer momento.
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Péssimas
condições de
trabalho na
PMMG

Farra
das diárias
na PMMG e
no CBMMG

Sérgio Moro é
rejeitado pelo
PT em Minas
Gerais

De acordo com o deputado Sargento
Rodrigues, foram constatadas as péssimas
condições de trabalho dos policiais
militares. Para ele, é preciso uma grande
reforma estrutural e uma urgente
reposição de efetivo.

O deputado Sargento Rodrigues apresentou
requerimento na Comissão de Administração
Pública para que o Ministério Público e o
Tribunal de Contas do Estado instaurem
procedimento administrativo investigatório
para apurar as denúncias de irregularidades no
pagamento de diárias vultuosas aos coronéis
da PMMG e do CBMMG.

Deputados da base do governo
derrotaram requerimento, de autoria
do deputado Sargento Rodrigues, na
Comissão de Segurança Pública da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG), para homenagear e entregar o
título de cidadão honorário do Estado de
Minas Gerais ao Juiz Sérgio Moro
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Preocupado com o meio ambiente, o Deputado Sargento Rodrigues optou por produzir este jornal com papel reciclável.
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Farra das diárias na PMMG e no CBMMG

– dois pesos e duas medidas –

O deputado Sargento Rodrigues
ressaltou que os Comandantes da
PM e do BM vêm recebendo enormes quantias em diárias enquanto os
policiais do batalhão de choque que
trabalharam os cinco dias de carnaval nas cidades históricas de Mariana, Diamantina, Ouro Preto e São
João del-Rei, receberam apenas uma
diária, dormiram em salas de aula
de escolas públicas e tiveram despesas pagas com os próprios recursos.
“Então é seletivo? Como se a Lei não
fosse igual para todos? Isso não vale
para Soldados, Cabos e Sargentos?”,
questionou o parlamentar.
De acordo com os dados do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), do Governo do Estado, o Comandante-Geral da PMMG,
Coronel Marco Antônio Badaró Bianchini, recebeu, de janeiro a outubro
de 2015, o total de R$65.224,88 em
diárias e em 2016, até o momento,
R$19.144,82. Já o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, Coronel
Luiz Henrique Gualberto Moreira, recebeu, em 2015, R$60.910,64 em
diárias e em 2016, até o momento,
R$23.937,53.
Conforme matéria veiculada
no jornal Estado de Minas do dia
9/11/2015, “Em Minas, oficiais da
PM recebem R$ 730 mil em diárias”, vinte oficiais da PMMG receberam, até setembro de 2015,
R$ 730 mil que variam entre R$ 406 e
R$ 959 para viagens nacionais, e entre

OS NÚMEROS DA FARRA

Comandante-Geral da
PMMG, Coronel Marco
Antônio Badaró Bianchini

Comandante-Geral do
CBMMG, Coronel Luiz
Henrique Gualberto Moreira

2015*

2015

R$ 65.224,88

R$ 60.910,64

2016**

2016**

R$19.144,82

R$23.937,53

*até outubro **até o momento

R$ 811 e R$ 1.918 para deslocamentos para fora do Brasil. O valor da indenização para cobrir as despesas
com alimentação e hotel corresponde a um dia de serviço do militar.
Ainda para o deputado Sargento
Rodrigues, o assunto precisa ser apurado e a PMMG e o CBMMG devem
dar uma satisfação quanto a esses

gastos com diárias pagas a oficiais.“É
necessário conhecer a forma desses
pagamentos e cobrar explicações sobre as restrições que ocorrem no pagamento de diárias das praças. Quando se trata de oficiais superiores, os
valores são pagos de forma integral
e de imediato, mas quando refere-se
aos praças, são pagas pela metade e,

na maioria das vezes, chegam com
atraso”, ressaltou.
Rodrigues apresentou requerimento na Comissão de Administração Pública para que o Ministério
Público e o Tribunal de Contas do Estado instaurem procedimento administrativo investigatório para apurar
as denúncias de irregularidades no
pagamento de diárias vultuosas aos
coronéis da PMMG e do CBMMG.
Realmente, há dois pesos e duas medidas quando se refere a pagamentos de diárias aos Oficiais da
PMMG, CBMMG, de valores exorbitantes e pagas de imediato e às praças, das mesmas instituições, não as
recebem ou lhe são creditadas com
atrasos significativos. Assim como
acontece com os atos de reforma e/
ou promoções de policiais e bombeiros militares, cujas publicações têm
demorado por mais de um ano, inviabilizando o recebimento dos benefícios a que têm direito.
O parlamentar também solicitou
que os Comandos da PM e do BM publiquem, imediatamente, os atos de
passagem para a inatividade, considerando que há centenas de policiais
e bombeiros militares aguardando as
publicações há meses e, em alguns
casos, há anos. Ele pediu, ainda, o
pagamento da promoção, férias-prêmio, ajuda de custo, como também
das demais verbas que cada servidor
faz jus na forma da Lei 5.301/69 e da
Lei delegada 37/1939.

Segurança pública, promorar e prêmio produtividade
Incoerentemente, o Governo
do Estado cortou, em 2015, R$98,3
milhões de custeio da Polícia Militar ao destinar R$278 milhões
à Corporação, o que representa
uma queda de 26,12% em relação
a 2014, quando foram repassados
R$376 milhões. Já em relação a Polícia Civil, os investimentos caíram
86,89%. Em 2014, foram investidos
R$33,3 milhões e, em 2015, apenas R$4,3 milhões. “O papel que a
Comissão de Segurança Pública da
Assembleia Legislativa exerce é cobrar do Governo”, afirmou o deputado Sargento Rodrigues.
Na área de segurança, Fernando
Pimentel, do PT, no período de cam-

panha falou que iria equipar a polícia
e combater o crime, mas ao compararmos os dados do governo anterior,
2014, com o atual governo, 2015, percebemos exatamente o contrário, uma
queda absurda no investimento destinado para a segurança pública.
Com relação ao Promorar, em 2014,
o governo anterior aportou R$75 milhões, já em 2015, foi destinado apenas R$ 7 milhões, praticamente 10% e
para 2016 a previsão está zerada.
Sobre o Promorar, o Secretário de
Estado de Planejamento e Gestão,
Helvécio Magalhães, reconheceu a
dívida do Estado, afirmando que é
necessário solucionar o problema.
“É um direito, temos que equacionar

sem dúvida. O primeiro passo é colocar pelo menos um ritmo regular
na questão das férias-prêmio, tudo é
importante, nós não vamos deixar de
tratar isso”, concluiu.
Já em relação às progressões e promoções, o Secretário informou que o
que tem atrasado o processo são detalhes com a Advocacia-Geral do Estado
e a Controladoria sobre a interpretação da Lei de Responsabilidade Fiscal.
O deputado Sargento Rodrigues
destacou que desde a criação das
promoções por tempo de serviço,
com a Lei Complementar nº 74 de
abril de 2004, até dezembro de 2014,
nunca se usou esta “desculpa esfarrapada” de passar pelo crivo da Ad-

vocacia-Geral do Estado. “Esta é
mais uma manobra e enganação
do atual governo”, disse.
Sobre o Prêmio Produtividade,
Helvécio Magalhães reconheceu o
débito de 2013, afirmando que é
necessário colocá-lo em dia, mas
que ainda não existe um cronograma para o pagamento por causa das
dificuldades financeiras do Estado.
Em relação ao pagamento dos salários dos servidores estaduais, o secretário anunciou que também não
existe uma previsão para o fim do
parcelamento. Segundo ele, no final
do mês de junho os servidores serão
informados sobre as condições de
pagamento para os próximos meses.
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Péssimas condições de trabalho e viaturas
quebradas, reduzem a capacidade de
enfrentamento do crime e da violência
As péssimas condições de trabalho dos 184 policiais militares que
compõem a 6ª Companhia da Polícia
Militar de Minas Gerais (PMMG), localizada no Centro de Belo Horizonte, foram denunciadas durante visita da Comissão de Segurança Pública
da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG), requerida pelo deputado Sargento Rodrigues.
Durante a visita, foi constatado
que das 22 viaturas da unidade, metade da frota está parada devido a
falta de recursos para a manutenção
e conserto dos veículos. Além disso,
graves problemas estruturais foram
identificados, como cadeiras deterioradas, ar-condicionado quebrado,

fiação exposta, banheiros em condições insalubres, vestiários mal conservados, infiltrações e estrutura
física geral danificada. Uma das reclamações é que o número de efetivo vem sendo reduzido ao longo
dos anos, trabalhando, em um turno,
cerca de 30 policiais militares.
Segundo o Comandante da 6ª CIA
PM, Major André Domiciano, o local
carece de reformas estruturais para
atender melhor à população e aos
militares que a ocupam.“Temos várias deficiências, mas mantemos o
melhor atendimento possível, graças
ao excelente agrupamento que possuímos. O ideal seria, pelo menos,
mais 50 militares e um novo espaço

para trabalharmos”, afirmou.
De acordo com o deputado Sargento Rodrigues, foram constatadas
as péssimas condições de trabalho
dos policiais militares. Para ele, é preciso uma grande reforma estrutural
e uma reposição de efetivo, urgente.
“Com o calor que estamos sentindo,
constatamos que a ventilação é péssima. A companhia passa por dificuldades imensas com 50% da sua frota
de quatro rodas baixada, isso diminui
muito a capacidade de resposta dos
policiais”, destacou.
Em relação ao efetivo, Rodrigues
ressaltou que continua sendo um
problema gravíssimo. “A 6ª Companhia possui 184 policiais que aten-

dem ao hipercentro da Capital, mas
já teve perto de quase 500. No centro circula, diariamente, cerca de 1,5
milhão de pessoas sem ser em época
festiva. É por isso que temos sentido
que os índices de violência e criminalidade daquela região estão aumentando”, afirmou.
Ainda segundo Rodrigues, será
produzido um relatório da visita e realizada audiência pública para reunir
os comerciantes, polícia militar, civil,
ministério público, guarda municipal
e prefeitura, para discutir a situação.
Além disso, os deputados Sargento Rodrigues e João Leite visitarão o
Advogado-Geral do Estado para tratar de imóveis para a 6ª CIA PMMG.
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Sem resposta de Fernando
Pimentel, do PT, próximo passo dos
servidores será cruzar os braços

O

s servidores da segurança pública de Minas Gerais continuam mobilizados contra o parcelamento dos salários pelo Governo do
Estado. Com o apoio dos deputados
Sargento Rodrigues e Subtenente Gonzaga, bem como das entidades de classe, servidores da ativa, reformados, familiares de várias cidades de Minas já
participaram de quatro manifestações
públicas contra os atos do Governo.
No dia 21 de abril, o deputado Sargento Rodrigues e os presidentes das
entidades de classe junto com um
grupo de aproximadamente sessenta pessoas entre policiais, bombeiros
e assessores, foram impedidos de entrar na solenidade de entrega da medalha da Inconfidência, na Praça Tiradentes, em Ouro Preto. Na ocasião,
cerca de 2 mil integrantes do MST e
da CUT entraram no mesmo evento sem portarem nenhum creden-

ciamento ou qualquer outra forma de
identificação.
“Desde o mês de janeiro deste ano,
estamos exigindo do governo o pagamento integral no 5º dia útil, direito do
servidor e um dever do Estado. Carregando apenas faixas e usando camisas
com dizeres, estávamos ali para fazer
nosso protesto. Porém, ao chegarmos
próximo da entrada da Praça Tiradentes, fomos barrados pelo Comando da
PMMG. Quando a fila dos militantes ligados ao PT estava terminando, tentamos
entrar. Neste momento, fomos barrados,
espremidos, empurrados e, como se não
bastasse, atacados covardemente, sem
nenhuma necessidade, com spray de gás
lacrimogênio. Fui atingido por dois jatos
de gás nos meus olhos, como também os
outros que estavam ao meu lado, inclusive, quatro assessoras do meu gabinete também foram atacadas em uma ação
desnecessária, pois nossa manifestação

era absolutamente pacífica”, ressaltou
Sargento Rodrigues.
O Governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, vai assinar acordo com a União, onde os únicos sacrificados serão os servidores públicos. Nas
próximas mobilizações, você que fica na
zona de conforto e não participa, veja o
pacote de crueldades que o Governador
do Estado está preparando para você.
• 3 ANOS sem reajuste para os servidores da segurança pública: ativos, inativos, aposentados e pensionistas.
• Aumento na contribuição previdenciária paga por esses servidores, de
11% para 14%, (obrigatoriedade de criar
previdência complementar).
• Não haverá aumento de efetivos.
A população continuará crescendo, como também os índices de criminalidade
e violência. Resultado: OS SERVIDORES
DA SEGURANÇA PÚBLICA TRABALHARÃO DOBRADO!

• Fim da paridade salarial, férias-prêmio, promoção por tempo de serviço, ADE, quinquênio, trintenário e
também do posto imediato, quando
transferido para a reserva.
No dia 11/5/2016, policiais militares, civis, bombeiros, agentes penitenciários e socioeducativos realizaram mais um ato de repúdio contra
as ações do Governo do Estado, solicitando, principalmente, o pagamento integral no 5º dia útil. O parcelamento dos salários dos servidores da
segurança pública ocorre desde janeiro deste ano. Os servidores também reivindicam a reposição salarial
de 11,36%, bem como a garantia e a
manutenção dos direitos já conquistados. A mobilização ocorreu na Praça Tiradentes e os manifestantes seguiram a pé até a Praça da Liberdade,
onde fizeram seus protestos.
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“[...] Na ocasião, cerca
de 2 mil integrantes do
MST e da CUT entraram,
no mesmo evento,
sem portarem nenhum
credenciamento ou
qualquer outra forma de
identificação.”

“Neste momento, fomos
barrados, espremidos,
empurrados e, como se
não bastasse, atacados
covardemente, sem
nenhuma necessidade,
com spray de gás
lacrimogênio.
Deputado Sargento Rodrigues

Reprodução

INFORMATIVO FILHOS DE MINAS - 6

Sérgio Moro é
rejeitado pelo PT
em Minas Gerais
Deputados da base do governo
derrotaram requerimento, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, na Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG) para homenagear e entregar o título de cidadão
honorário do Estado de Minas Gerais ao Juiz Sérgio Moro, que vem
se destacando à frente da Operação Lava Jato, possuindo um currículo extenso de trabalhos prestados
à magistratura e ao povo brasileiro.
Os parlamentares que reprovaram o

requerimento foram Durval Ângelo
(PT), Cristiano Silveira (PT) e João Alberto (PMDB).
“O requerimento quando REPROVADO pelos deputados da base do
governo do PT não retira o brilho
deste magistrado, pelo contrário, todos sabem que a propositura deste
requerimento é digna de elogio, mas
acima de tudo, um dever moral da
comissão de segurança pública”, destacou Rodrigues.
Segundo o deputado Sargento
Rodrigues, o Juiz Sérgio Moro vem

desempenhando um papel brilhante à frente da Operação Lava Jato.
“Ele investiga e determina as prisões
de pessoas envolvidas em corrupção
passiva, ativa, lavagem de dinheiro,
formação de quadrilha, organização
criminosa, advocacia administrativa,
ou seja, pessoas envolvidas nos crimes de colarinho branco que a polícia normalmente tem uma dificuldade enorme de prender”, explicou.
Ainda durante a sessão, o deputado Sargento Rodrigues lembrou que
na reunião anterior o deputado Cabo

Júlio, do PMDB, apresentou requerimento para adiar a votação das proposições.
Ao final, os deputados Sargento Rodrigues e João Leite decidiram
que apresentarão requerimento para realização de reunião especial para homenagear todos os integrantes
da Operação Lava Jato, como os delegados federais e agentes da polícia
federal, para que todos os mineiros
saibam que a Assembleia Legislativa
tem deputados que querem que corruptos vão para a cadeia.
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Viaturas paradas na CEFLAN
prejudicam atendimento à população
O longo período para a formalização de ocorrências na Central de
Flagrantes (Ceflan II) da Polícia Civil, no bairro Floresta, quando os
policiais militares ficaram cerca de
42 horas aguardando para “entregar os presos”, causando prejuízos ao policiamento ostensivo e repressivo, já que ficaram impedidos
de realizar suas tarefas durante todo este tempo, foi discutido em audiência da Comissão de Segurança
Pública da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais.
Durante a reunião, o deputado
Sargento Rodrigues, Presidente da
Comissão, destacou que a população é a maior vítima das viaturas ficarem 42 horas estacionadas em
frente a CEFLAN II, já que paradas,
causam prejuízos ao policiamento.
“A polícia militar foi acionada para
uma ocorrência, quando os policiais
foram encerrá-la na delegacia, depararam com este prazo. Participaram da ocorrência oito policiais da
123ª e 127ª CIA PMMG”, disse.
Sargento Rodrigues também
lembrou que durante as visitas da
Comissão de Segurança Pública,
em 2015, nas Ceflans I e II, as ale-

gações da Polícia Civil foram que
não poderia receber os presos porque não havia vagas. “O Estado tem
que achar uma solução porque a situação continua a mesma. Imagina
o prejuízo que causa para a população quando duas viaturas são retiradas das ruas?”, questionou.
Em relação às condições dos
policiais militares na CEFLAN, eles
usavam o mesmo banheiro que os
presos, que estava em estado deplorável. Já a alimentação, era por
conta própria. “As acomodações
eram as mesmas destinadas para os
presos que ali estavam. A alimentação era por nossa conta e risco”,
afirmou o comandante da viatura
da 123ª CIA, Sargento Júlio César
de Brito.
Nenhum representante da Polícia Civil compareceu à reunião,
oportunidade em que o deputado
Sargento Rodrigues lamentou a ausência da instituição para esclarecer
os fatos. Na ocasião, o representante da Subsecretaria de Administração Prisional, delegado de polícia e
assessor interinstitucional da Polícia Civil, Ailton Aparecido de Lacerda, esclareceu que este é um pro-

blema complexo e que estão sendo
feitos “todos os esforços por parte
da Subsecretaria para abrir mais vagas”, mas são necessários recursos.
Todos os questionamentos feitos pelo deputado Sargento Rodrigues ao representante da Subsecretaria de Administração Prisional,
tiveram respostas negativas. Segundo o parlamentar, o Governo
não apresentou, durante a audiên-

cia pública, nenhuma solução para
o problema.
Ao final, o deputado Sargento
Rodrigues afirmou que a Comissão
de Segurança Pública produzirá um
relatório sobre a reunião e enviará aos órgãos competentes, como
também apresentou requerimento de manifestação de aplauso para
todos os policiais militares que participaram da ocorrência.

“As acomodações eram as
mesmas destinadas para os
presos que ali estavam.
A alimentação era por
nossa conta e risco”
Sargento Júlio César de Brito
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RESULTADO DO NOSSO TRABALHO
sessões das comissões da ALMG e
apresentou 165 Projetos de Lei e
Propostas de Emendas à Constituição (PEC) nesta legislatura.
Sargento Rodrigues, através
da comissão, tem feito cobranças sistemáticas, principalmen-

44

165

Foram os projetos
de lei apresentados
somente nos últimos
16 meses.

100% 161

Participações em
sessões de comissões
somente nos últimos
16 meses.
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DEPUTADO ESTADUAL
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De presença nas
sessões de Plenário
até o momento

te ao Governo do Estado, exercendo o papel de fiscalizador, de
acordo com o artigo 73 da Constituição Estadual que determina
que a sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei e
eficaz.
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