Deputado encerra 3º mandato
com mais duas leis aprovadas
é obrigado a fornecer equipamentos de proteção
individual. Foi aprovada também emenda ao PL nº
4159/10, que reduz em até 90% o valor das taxas
de registros em cartório para os militares que adquirirem o primeiro imóvel residencial por meio
do programa “Promorar”. Desta forma, o deputado Sargento Rodrigues, em 12 anos de trabalho
parlamentar, aprovou 25 leis de sua autoria e apresentou mais de cem propostas.
Ricardo Barbosa/ALMG

O deputado Sargento Rodrigues encerra seu
terceiro mandato alcançando mais três importantes
conquistas para os servidores da segurança pública e também para o os servidores civis do Estado.
Estão aprovados pela Assembleia Legislativa os
Projetos de Lei, de autoria do deputado, nº 45/08,
que veda o assédio moral no serviço público estadual, e o nº 3708/09, que inclui os bombeiros militares no rol dos servidores para os quais o Estado

Da Tribuna da Assembleia, o deputado defendeu a aprovação das propostas

Dezembro/2010

2

Conheça melhor as

 propostas aprovadas!
Assédio Moral
Aprovado no último dia 16,
o Projeto de Lei Complementar
(PLC) 45/08, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, veda o
assédio moral no serviço público
estadual e tem o objetivo de coibir o abuso de poder dos superiores hierárquicos na administração
pública.
A proposta original, apresentada pelo deputado, trazia em
seu texto a garantia de proteção
também aos servidores militares.
Contudo, foi anexada a ela o PLC
54/09, de autoria do Governador,
por tratar de assunto semelhante,
que retirava os militares do rol de
servidores que poderiam ser vítima de assédio moral. Durante a
tramitação, este texto foi transformado em um substitutivo ao
PLC 45/08.
Indignado com a exclusão
dos militares do texto, o deputado Sargento Rodrigues apresentou três emendas na Comissão
de Administração Pública, visando corrigir esta injustiça, e deu
início a um trabalho de convencimento do relator e dos demais
membros da Comissão, conseguindo a reinclusão da categoria
na proposta por meio da seguinte emenda:
“Acrescente-se onde convier:

Art. - As disposições desta lei
aplicam-se, no que couber, aos
servidores militares, na forma de
regulamento, o qual deverá considerar, entre outras, as especificidades da função desempenhada por esses servidores.”
Assim, na forma como foi
aprovada, a nova lei define o que
é o assédio moral, de modo a proteger todos os agentes públicos
do Estado, tanto servidores civis e militares, quanto detentores
de mandato político. Foi definido
como assédio moral a conduta de
agente público que tenha por objetivo ou efeito degradar condições de trabalho de outro agente
público, atentar contra seus direitos ou sua dignidade, comprometer sua saúde física, mental ou seu
desenvolvimento profissional.
A partir da vigência da lei
complementar, o assédio moral
passa a ser punível com repreensão, suspensão e até demissão
do agente público que praticá-lo,
conforme a extensão do dano e as
reincidências. Além disso, a proposta aprovada prevê a realização
de cursos de formação e treinamento visando à difusão das medidas preventivas e extinção de
práticas inadequadas; a promoção de debates e palestras, produ-

ção de cartilhas e material gráfico
para conscientização; e o acompanhamento de informações estatísticas sobre licenças médicas
concedidas em função de patologia associada ao assédio moral,
para identificar setores, órgãos ou
entidades nos quais haja indícios
dessa prática.
No dia da votação, o deputado Sargento Rodrigues comemorou a vitória e destacou as dificuldades para aprovar o projeto, principalmente no que diz
respeito à garantia do amparo
também aos militares, apesar de
considerar que o texto final ainda não foi o ideal, por remeter à
legislação específica. “Para, realmente, se fazer justiça aos militares, que são servidores como
todos os outros, a proposta deveria manter o texto original por
mim apresentado. Mas, diante
das alterações feitas pelo substitutivo do governo, que retirava os militares, conseguimos um
importante avanço. Podemos dizer que demos um passo relevante para acabarmos com as arbitrariedades e abusos que ainda
são cometidos por alguns comandantes que acreditam que o quartel é uma ilha, na qual podem agir
da forma que bem entenderem”,
destacou o deputado.

Deputado Estadual Sargento Rodrigues
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Emenda aprovada na Comissão de Administração Pública garantiu aos militares proteção contra o assédio moral

Equipamentos de segurança para os bombeiros
A Assembleia também aprovou, no dia 17 de dezembro, o
Projeto de Lei 3.708/09, do deputado Sargento Rodrigues, que
inclui os bombeiros militares
na lista de profissionais que devem receber, do Estado, equipamento de segurança e proteção
pessoal. A proposição acrescentou o artigo 3º e alterou o caput
do artigo 1º da Lei 12.223, de
1996, que obriga o Estado a fornecer esses materiais para policiais civis, militares e agentes
penitenciários, tendo em vista
que, no cotidiano de suas ações,

os bombeiros também colocam
a vida e a saúde em risco.
A proposta do deputado teve como objetivo corrigir uma
falha gerada pela Emenda à
Constituição 39, de 1999, que
separou Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Assim, esses
profissionais ficaram descobertos da obrigação prevista na Lei
12.223. A nova lei estabelece o
fornecimento aos bombeiros de
equipamentos de proteção para
combate ao fogo e de salvamento, roupas e calçados especiais,
além de máscaras de bolso para

ressuscitação cardiopulmonar.
“Todos sabemos que o sucesso das ações do Corpo de
Bombeiros depende da segurança deste profissional, que é submetido a riscos permanentes. O
uso de equipamentos apropriados contribui para que possam
cumprir sua missão de proteger
a sociedade com mais eficiência
e preservando sua própria integridade. Assim, fazemos justiça à categoria”, ressaltou o deputado.
A nova lei segue agora para
sanção do Governador.
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Outra matéria aprovada foi o Projeto de Lei
4159/10, que dispõe sobre a fixação, a contagem,
a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados
pelos cartórios notariais
e de registro, o recolhimento da taxa da fiscalização judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal.
A proposta original
contemplava com redução e isenção das taxas
de registro do primeiro
imóvel apenas os beneficiários do programa “Minha
Casa Minha Vida”. Com o objetivo de atender também aos militares, o deputado Sargento Rodrigues apresentou uma emenda, que foi aprovada e incorporada ao texto final. Desta forma, com a nova lei, os militares
que adquirirem o primeiro imóvel residencial por meio do programa “Promorar” também te-

MarceloMerzker/ALMG

Promorar

Em declaração de voto, Sargento Rodrigues ressaltou a importância
das conquistas e agradeceu aos deputados o apoio recebido

rão direito à redução da seguinte forma:
– 80% (oitenta por cento),
quando os imóveis residenciais
forem destinados a beneficiário
com renda familiar mensal de
seis a dez salários mínimos; e
– 90% (noventa por cento),
quando os imóveis residenciais
forem destinados a beneficiário
com renda familiar mensal supe-

rior a três e igual ou inferior a
seis salários mínimos.
“Com a inclusão da minha
emenda, conseguimos garantir importante economia para
os nossos companheiros, permitindo que esse dinheiro seja
empregado em outras necessidades. Só quem já registrou um
imóvel sabe quanto isso representa”, ressaltou o deputado.
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