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CAMPANHA SALARIAL DOS MILITARES
CONFIRA NO EDITORIAL: Em comparação às demais 
classes, os servidores da segurança foram os 
que tiveram melhor índice de reajuste

Tramita na Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais uma Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) que obriga os poderes 
Executivo, Legislativo, Judiciário e Tribu
nal de Contas a divulgarem os gastos men
sais com salários do governador e vice, 
deputados, desembargadores, juízes, pro
motores, conselheiros e servidores, além de 
determinar a publicação de despesas com 
viagens e diárias.

PEC 23:
Conheça a proposta que visa dar transparência

aos ganhos de todos os agentes públicos

A campanha salarial dos policiais e bombeiros militares fechou o ano de 2011 com o resultado positivo. 
O anúncio de ganhos acima de 100% até 2015 é a recompensa do empenho do deputado Sargento 
Rodrigues e de todas as entidades representativas envolvidas, que acompanharam de perto as 
prolongadas negociações. Editorial

Foi sancionada pelo governador a Lei 
que estabelece prioridade na tramitação, 
em qualquer órgão ou instância, de procedi
mento administrativo em que figure, como 
parte ou interessada, pessoa idosa ou  por
tadora de necessidades especiais, ou outras 
doenças graves.

Boa notícia para consumidores: 
trabalho do deputado garante 

proteção de direitos

Lei que beneficia idosos e 
portadores de doenças 

graves é sancionada

O grande número de reclamações que 
são dirigidas aos órgãos de proteção e defe
sa dos consumidores de todo o Estado des
pertaram o deputado Sargento Rodrigues 
para este assunto.

PEC 10/2011: deputado luta
pela fixação de carga horária
máxima de 40h e pagamento

de hora extra aos militares
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Prezados companheiros e compa
nheiras, ao término de mais um ano de 
mandato, gostaria de agradecer primei
ramente a Deus, por me permitir exer
cer tão nobre missão, e a todos pela 
confiança que fora em mim deposita
da. Cada vez mais tenho consciência 
do meu dever de exercer o mandato de 
forma transparente e sempre me pau
tando pela defesa dos interesses cole
tivos. Hoje, gostaria de abordar de for
ma muito cristalina a questão salarial 
dos servidores da Segurança Pública de 
nosso Estado. 

Durante as negociações salariais, 
fizemos tudo que estava ao nosso al
cance, sempre bus cando somar forças 
às demais lideranças de nossa classe. 
Foi assim que alcançamos o resultado 
positivo de nossos esforços. Para tan
to, participei de  várias e longas reuni
ões com os presidentes de entidades de 
classe e com os comandos da PMMG e 
do CBMMG. 

Para alguns companheiros, que às 
vezes es tão distantes, e para outros que 
estão por perto, mas pre ferem o dis
curso mais fácil, que seria o de  fazer 
um en frentamento 
do governo de for
ma desnecessária 
ou até mesmo de
sequilibrada, refor
ço que uma nego
ciação salarial não 
é fácil. É tensão dos 
dois lados: de quem 
reivindica e de quem é reivindicado. 
Sendo assim, é preciso reconhecer o 
momento de fazer a pressão necessá
ria e também o de ceder e negociar. E 
todas essas decisões devem ser toma
das por quem está à frente, o que é uma 
enorme responsabilidade. 

Logo após o término das negocia
ções, recebemos algumas críticas de 
pessoas que diziam que não conduzi
mos bem o processo e que poderíamos 
ter conquistado um reajuste melhor . E 
é aqui que precisamos refletir: 

Como deputado, acompanho de per
to todas as negociações salariais de ser
vidores públicos e sempre estou atento 
às votações desses projetos, visto que 
todos precisam passar pela ALMG. 

Daqui, acompanhei atentamente as 
negocia ções salariais e as reivindica
ções dos Bombeiros do estado do Rio 
de Janeiro onde, depois de pren der 430 
militares, o governo concedeu 5.58% 
de reajuste. Depois, foi necessário mui
ta luta para bus car a anistia em Brasí
lia e na Assembleia do Rio de Janeiro. 

Em Minas, acompanhei os reajus

tes dos ser vidores do Judiciário, que 
foi de 6.51%; dos servidores do Mi
nistério Público, também de 6.51%, 
dos demais servidores públicos do Po
der Executivo, de 5%, re troativos a 
outubro de 2011, e mais 5% para abril 
de 2012; dos servidores da ALMG de 
10%, e dos servidores da Segurança 
Pública, de 10% a partir de 1º de ou
tubro, chegando a mais de 100% es
calonados até 2015. De todos esses 
reajustes, ressalto que o único que es
tá aprovado em Lei com seus percen
tuais definidos até abril de 2015 é o 
nosso. Passado o momento de críti
cas, conclamo meus companheiros e 
companheiras a refletirem sobre o que 
conquistamos. 

Não é o que todos nós gostaríamos 
que fos se, mas posso afirmar, sem me
do nenhum de errar, que nesse momen
to, pensando em Brasil, não há catego
ria de servidor público nos Es tados que 
tenha conquistado um reajuste melhor 
que o nosso. 

Outro ponto que deve ser lembrado 
é que o nosso reajuste está aprovado em 
Lei, já garantido até abril de 2015, e que 

as outras categorias 
terão que nego ciar 
anualmente seus re
ajustes. Por outro 
lado, a previsão de 
inflação dos próxi
mos quatro anos é 
de 6% ou 6,5% ao 
ano. Sendo assim, 

teremos, em quatro anos, um reajuste de 
101%, para uma inflação pro jetada em 
torno de 28% ou 30%, no máximo. Is
so sig nifica dizer que teremos um ganho 
real, ou seja, acima da inflação, da or
dem de 70%. 

É preciso que nossos companhei
ros e com panheiras conheçam esses 
dados, pois somente aqueles que vi
veram em épocas de vacas magras 
podem, de fato, fazer comparações 
do quanto nós avançamos. 

Costumo dizer aos companheiros, 
em minhas visitas pelo interior, que, 
até 1997, quando o comandante de 
Companhia ou de bata lhão fazia uma 
chamada geral, só encontrávamos bi
cicletas no pátio dos quartéis e veícu
los antigos, tipo Brasília e Passat. Hoje, 
quando fazem uma chamada geral, os 
pátios não estão comportando mais os 
veículos novos que são utilizados por 
todos, até mesmo dos soldados mais 
novos, que já es tão usufruindo deste 
poder de compra. 

Deputado Sargento Rodrigues

No dia 13 de dezembro, a Comissão de Di reitos Humanos da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais se reuniu no auditório 
da Casa, onde houve uma longa discussão com foco na denúncia 
de perse guição em processo administrativo e violação de di reitos 
humanos, praticada pelo Major Paulo Rober to de Medeiros, lo
tado na Corregedoria da PMMG, em desfavor do Capitão PM 
Leopoldo de Vasconcelos Maria. Na reunião, também foram ex
postos relatos de outros po liciais contra a Corregedoria, colocan
do sua isonomia em questionamento, alegando que o órgão tem 
se pronunciado favoravelmente apenas nos ca sos que envolvem 
policiais de altas patentes. 

O advogado Daniel Mendonça, represen tante do Capitão 
Leopoldo de Vasconcelos, expôs aos presentes as ingerências 
cometidas pelo Major Pau lo Roberto de Medeiros, durante o cur
so do Proces so Administrativo Disciplinar (PAD). O Deputado 
Sargento Rodrigues solicitou ao corregedor, Coronel Hebert Fer
nandes Souto Silva, explicações sobre o retorno de um ofício en
viado ao Comandante Geral, no qual questiona o princípio da 
moralidade adminis trativa do Major Paulo Roberto de Medei
ros, quanto a sua permanência nas funções de assessor na Cor
regedoria, já que o mesmo possui em seu histórico a acusação de 
prática de furto de mercadoria ocorrido no interior de um hiper
mercado da capital, no ano de 1996, quando ostentava a patente 
de capitão. O Coronel Hebert esquivouse e não conseguiu expli
car por que não respondeu o ofício, enviado há um ano e meio. 
Entretanto, posteriormente, afirmou que o retorno foi encami
nhado à Comissão de Direitos Humanos. 

Alegando problemas de saúde, o Capitão Leopoldo se mani
festou negando o crime a ele impu tado e reforçou aos presentes 
que sofre perseguições por parte do Major Paulo Roberto Medei
ros, reve lando que as mais de 30 notificações, denunciando arbi
trariedades por parte da equipe da Corregedoria, enviadas àquele 
órgão, sequer foram apuradas. 

Ao final da audiência foi aprovado o requerimento do depu
tado Sargento Rodrigues, que pede afastamento do major Paulo 
Roberto de Medeiros dos quadros da Corregedoria da PMMG, 
em razão da incompatibilidade de sua permanência por carência 
dos pressupostos da idoneidade e moralidade, como também, em 
atenção ao art. 37 da Constituição da República, em obediência 
aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles 
a moralidade e a impessoalidade. Também no requerimento foi 
solici tado o envio de cópias do ofício e das notas taquigrá ficas 
da audiência ao ProcuradorGeral da Justiça do Estado e ao Pre
sidente do Conselho da OAB/MG.

Deputado pede
afastamento de Major 
da Corregedoria da PM

Deputado Estadual Sargento Rodrigues

Jornalista Responsável: Luciana Aquino (M 05.330 JP)

Equipe: Gabriela Dutra (13247/MG) / Luciana Aquino (M 05.330 JP) / Miriam Aguilar (Estagiária)

Projeto Gráfico: Miriam Aguilar

Diagramação: Léo Godoy - leogodoy@criarpropaganda.com.br

Gabinete: Rua Rodrigues Caldas, 79 | 5º andar | sala 02 | B. Santo Agostinho
Cep 30190-921 | BH/MG | Telefone: (31) 2108.5200

Site: www.sargentorodrigues.com.br | E-mail: dep.sargento.rodrigues@almg.gov.br

NEGOCIAÇÃO SALARIAL
Editorial

Durante as negociações 
salariais, fizemos tudo que 
estava ao nosso alcance, 
sempre bus cando somar 

forças às demais lideranças 
de nossa classe.

Major Paulo Roberto de Medeiros e Coronel Hebert Silva
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CONSUMIDOR EM PAUTA

Os consumidores de Minas Gerais
têm bons motivos para comemorar

Há um crescente desafio voltado para a orien
tação, proteção e defesa dos usuários do maior 
segmento econômico de Minas Gerais: o comér
cio, que, segundo a Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas 
Gerais (Fecomércio/MG), é detentor de aproxi
madamente 55% do PIB mineiro.

Atento a essa realidade o deputado Sargento 
Rodrigues apresentou o PL 1.912/2011 que trará 
grandes benefícios aos consumidores mineiros. 

Como seria se, a cada suspensão de um servi
ço contínuo, como TV por assinatura e internet, o 
tempo de indisponibilidade fosse descontado do 
valor total das faturas? Foi essa pergunta que deu 
origem ao Projeto de Lei 1.912/2011, que prevê a 
isenção de pagamento de serviço, quando este fi
car indisponível.

De acordo com o projeto, não importa o motivo 
da falha, desde que não tenha sido provocada pe
lo próprio consumidor. Por exemplo, se passou um 
caminhão na rua e arrebentou o cabo da TV por as
sinatura, interrompendo as transmissões, os clien
tes prejudicados teriam a cobrança suspensa a par
tir desse momento até o restabelecimento do sinal. 
Pela proposta, fica determinado que as prestadoras 
de serviço não podem incluir, em qualquer instru
mento de cobrança, os valores correspondentes ao 
período em que o consumidor solicitou a regulari
zação do serviço e seu restabelecimento. Em caso 
de descumprimento, a empresa creditará em do
bro, na fatura subsequente, o valor correspondente 
à cobrança indevida.

O deputado espera que empresas que prestam 
serviços contínuos tenham mais agilidade para 
sanar falhas em suas redes. Ele lembra que testes 
recentes realizados pelo INMETRO comprova
ram que os internautas brasileiros ficam até dois 
dias do mês com o acesso indisponível. “Se o ser
viço não foi prestado, o consumidor não tem que 
pagar por ele”, certifica.

Outra preocupação do deputado Sargento Ro
drigues é com a geração de provas que possam 
servir aos consumidores em outras reclamações. 
Por isso, o PL 1.912/2011 propõe que toda in
terrupção seja registrada na fatura de cada mês, 
informando data, horário e tempo de indisponi
bilidade. “Toda pessoa prejudicada por causa da 
suspensão do serviço poderá usar as faturas como 
prova nas ações indenizatórias que venha a mo
ver”, justifica o parlamentar.

O projeto foi aprovado em dois turnos no ple
nário da ALMG e aguarda sanção do governador 
Antônio Anastasia.

Pagar pelo que consumiu
Outro projeto que veio facilitar a vida dos 

consumidores mineiros é o 1.834/2011. Atual
mente é corriqueira a prática da venda de carnes 
e outros alimentos por quilo nos restaurantes de 
todo o Estado. Nos cardápios constam o tipo do 
alimento e o preço referente ao quilograma que, 
muitas vezes, quando trazido à mesa não corres
ponde ao peso requerido, não havendo maneira 
de o cliente confirmar o impasse. 

O deputado Sargento Rodrigues pretende as
segurar que o consumidor tenha o direito de re
ceber informações precisas sobre o peso daquilo 
que está sendo adquirido nos restaurantes, bares 
e similares que comercializam produtos quantifi
cados por quilo no cardápio. Assim, estes estabe
lecimentos ficam obrigados a disponibilizar ba
lança para pesagem do produto em local visível 
e acessível ao público. A balança emitirá etique
ta, a ser afixada na conta apresentada ao consumi
dor, contendo o peso e o preço do produto.

O projeto também já foi aprovado no plenário 
da ALMG e aguarda sanção do governador Antô
nio Anastasia.

PL 367/2011 – Dia e turno marcados
Tendo em vista o grande número de reclama

ções que são dirigidas aos órgãos de proteção dos 
consumidores de todo o Estado relativo ao des
cumprimento, por parte dos fornecedores, do pra
zo de entrega do produto ou serviço no domicílio 
do consumidor, o deputado Sargento Rodrigues 
apresentou o Projeto 367/2011, que prevê a fixa
ção de data e turno para a entrega do produto ou 
a realização do serviço. Esta definição ocorrerá 
no ato da sua contratação e será documentada em 
formulário próprio, no qual constem dados como 
o nome do fornecedor e do consumidor e o núme
ro de seus CNPJ’s ou CPF’s. Prevê ainda que, na 
hipótese de entrega de produtos cuja instalação 
estiver a cargo do fornecedor, constará no formu
lário o prazo limite para o término da instalação.

Ainda segundo a proposição, caso a entrega 
do produto ou a prestação do serviço não ocor
ra no prazo fixado, o consumidor terá direito à 
devolução de todo o valor pago em até 24 ho
ras. Além disso, o não cumprimento da norma, 
segundo o projeto, sujeitaria o infrator às penali
dades previstas no Código de Proteção e Defesa 
do Consumidor.

ENTENDA MELHOR O PROJETO

O deputado Sargento Rodrigues acredita que 
o projeto trará maior transparência e harmonia às 
relações de consumo. “Essa matéria, que já é lei 
em outros estados brasileiros, como São Paulo e 
Rio de Janeiro, garantirá um amplo atendimento 
aos consumidores, preservando o respeito, a dig
nidade, a segurança e a proteção de seus interes
ses econômicos. O monitoramento constante dos 
órgãos de defesa do consumidor sobre os deveres 
decorrentes desse projeto contribuirá para o sur
gimento de uma cultura de exigência dos prazos 
estabelecidos e documentados em cada negócio”, 
considerou o parlamentar. 

Como é disposto no art. 422 do Código Civil, 
os contratantes são obrigados a guardar os princí
pios da probidade e da boa fé, tanto na formação 
do contrato como na conclusão e execução. Cor
roborando essa premissa, no art. 4º do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor há a determi
nação de que os contratantes e contratados devem 
manter uma política de lealdade, transparência e 
honestidade no exercício das relações de consu
mo, tanto no que se refere aos direitos como tam
bém nas obrigações. Em razão disso, o deputa
do Sargento Rodrigues tem se empenhado para a 
realização e cumprimento dessas exigências, de 
forma a promover o melhor para o povo mineiro.
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Filha de militar é premiada em
Concurso de Redação na ALMG

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG) e a Secretaria de Estado de Educação 
(SEE) promoveram o concurso de redação “Eu, 
minha cidade e os 300 anos do Ciclo do Ouro em 
Minas”, que homenageou o tricentenário de Ou
ro Preto, Mariana e Sabará. O certame teve o ob
jetivo de reforçar o sentimento de coletividade na 
construção da história mineira, além de difundir 
entre os jovens a compreensão de que esta histó
ria é dinâmica e está em permanente movimen
to, sendo cada cidadão um ator participante des
se processo.

Dentre milhares de trabalhos inscritos, de mais 
de 1500 escolas, foram escolhidas duas redações 
de cada uma das 47 Superintendências Regionais 
de Ensino, sendo uma do ensino fundamental e 
outra do ensino médio, totalizando 94 premiações. 
Cada aluno e seu professor receberam um note

book e a escola um prêmio de R$ 5 mil.
Fernanda de Souza Loschi, de 14 anos, filha 

do Sargento PM Hélio Leonardo Loschi, lotado 
no 31º Batalhão de Polícia Militar, de Conselheiro 
Lafaiete e de Mônica Aparecida de Souza Loschi 
foi uma das vencedoras, angariando o 1º lugar na 
categoria ensino fundamental da Superintendên
cia Regional de Ensino de Conselheiro Lafaiete.

O deputado Sargento Rodrigues presta home
nagem e congratulações aos pais e à Fernanda pelo 
excelente desempenho e reforça a importância de 
premiações como essas existirem. “É muito signi
ficativo para os alunos que participam de concur
sos assim receberem tal reconhecimento. Além de 
desenvolverem a criatividade, aguçam a curiosi
dade sobre a rica história do nosso Estado, estimu
lando uma reflexão sobre a mesma”, afirma.

A entrega dos prêmios aconteceu no dia 14 de 

dezembro, quando foi feito um sorteio para esco
lha de uma das 94 redações vencedoras para ser pu
blicada na  revista  da Academia Mineira de Letras.

Deputado parabeniza Fernanda Loschi, ganhadora do 
concurso de redação promovido pela ALMG e a SEE

Lei que beneficia  idosos e portadores de
doenças graves foi sancionada pelo governador

Projeto sobre proteção a policiais
é aprovado em primeiro turno

Projeto prevê 
fornecimento de 

vestuários adequados
ao corpo feminino

O Projeto de Lei (PL) 327/2011, de autoria 
do deputado Sargento Rodrigues, acrescenta um 
artigo à Lei nº 16.299, de 3 de agosto de 2006, 
que estabelece normas para a comercialização 
de vestuário próprio da Polícia Militar e do Cor
po de Bombeiros Militar e dos demais órgãos de 
Segurança Pública do Estado. 

O objetivo da proposição é adequar às mu
lheres a con fecção do fardamento próprio da 
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Mili
tar, e dos demais órgãos de segurança pública do 
Estado, tendo em vista que atualmente os fabri
cantes produzem somente fardas em modelos 
masculinos. Se a Lei for aprovada será obrigató
ria a confecção de modelos femininos também, 
possibilitando maior conforto e a apresentação 
impecável das servidoras. 

A proposta também prevê que o não cum
primento do disposto nesta lei impede a pessoa 
física ou jurídica de contratar e firmar convê nios 
com o Estado. 

O deputado Sargento Rodrigues afirma que 
o projeto adverte para o princípio da isono
mia. “As diferenças físicas devem ser observa
das, sendo necessário o tratamento diferenciado 
e a garantia de adequação legislativa. Por essa 
razão é que se faz necessário corrigir a injusta 
omissão quanto à necessidade de adaptação do 
vestuário utilizado pelas mulheres”, fundamen
ta o parla mentar.

Pessoas acima de 60 anos, com defici ência fí
sica ou mental e portadores de determinadas do
enças, terão prioridade na tra mitação de processos 
administrativos estaduais. A Lei 19.821, que teve 
origem no Projeto de Lei (PL) 328/2011, do de
putado Sargento Rodrigues (PDT), foi sanciona
da com essa determinação em 22 de novembro de 
2011 pelo governador Antônio Anastasia.

A Lei prevê que terão prioridade de tramita
ção os processos em que figure como parte ou in
teressado pessoa com idade igual ou superior a 
60 anos; pessoa com deficiência física ou mental; 
e pessoa portadora de tuberculose ativa, escle
rose múltipla, artrite reumatóide, fibrose cística 
(mucoviscidose), lúpus eritematoso disseminado 
(sistêmico), pênfigo foliáceo, neoplasia maligna, 
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitan
te, cardiopatia grave, doença de Parkinson, es

Foi aprovado em primeiro turno pelo plenário, 
no dia 16/12/11, o Projeto de Lei (PL) 1.353/11, 
que considera como situações passíveis da prote
ção do Estado aquelas em que o servidor é vítima 
de ameaça comprovada em procedimento admi
nistrativo, policial ou judicial ou por ter sido arro
lado como testemunha em procedimento policial 
ou judicial e cuja abrangência se estende aos fami
liares dos servidores ameaçados. A proposta pre
vê medidas concretas a serem tomadas pelo poder 
público e mecanismos de acompanhamento e con
trole da aplicação da Lei pela sociedade. 

Na Comissão de Segurança Pública, onde o 
projeto fora também apreciado, contou com a re
latoria do Depu tado Sargento Rodrigues que, na 
oportunidade, apresen tou o substitutivo n° 1 para 
aperfeiçoamento da matéria. As alterações propos
tas por Rodrigues foram aprovadas nas Comissões 
de Segurança Pública e Fiscalização Fi nanceira, 
sendo o projeto encaminhado para o plenário. 

Entre as mudanças apresentadas no substitu
tivo estão a inclusão dos agentes de segurança 
socioeduca tivos como beneficiários da proteção e 
auxílio do Estado e a supressão do programa gover
namental e do conselho deliberativo originalmente 

previstos, objeto de impedi mentos jurídicos. 
Ainda de acordo com o substitutivo, na imple

mentação da Lei, competirá ao poder público, ou
vida a sociedade, decidir sobre os pedidos de pro
teção, auxílio e assistência, especificando os seus 
tipos; celebrar con vênio com entidade pública ou 
privada para a execução das referidas medidas; 
divulgar os objetivos desta lei en tre os servidores 
públicos e militares; assegurar o sigilo das pro
vidências e das informações referentes aos casos 
examinados, entre outros. 

Dada a relevância da matéria, o Deputado 
Sargen to Rodrigues, em negociação com o Lí
der do Governo, Deputado Luiz Humberto Car
neiro, conseguiu que o projeto fosse aprovado 
em 1° turno no Plenário. Ficou acertado tam
bém que em fevereiro de 2012, no início dos tra
balhos legislativos, o projeto será votado em 2° 
turno. 

O PL 1353/11 partiu da sugestão da Associação 
dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Mi
nas Gerais – Aspra – e contou com o apoio do De
putado Durval Ângelo, como autor, e do Deputado 
Sargento Rodrigues, como relator na Comissão de 
Segurança Pública para aperfeiçoamento.

pondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, 
hepatopatia grave e estados avançados da do
ença de Paget (osteíte deformante). Também 
terão prioridade os portadores de contamina
ção por radiação, síndrome de imunodeficiên
cia adquirida (AIDS) ou outra doença grave, 
com base em conclusão da medicina especiali
zada, mesmo que a doença tenha sido contraí
da após o início do processo.

A pessoa interessada deverá requerer o be
nefício à autoridade administrativa competente, 
mediante a comprovação de sua condição. 

A Lei determina que, uma vez deferida a 
prioridade, os atos terão identificação própria 
que evidencie o regime de tramitação priori
tária, o qual prevalecerá mesmo após a mor
te do beneficiado, em favor do viúvo(a) ou 
companheiro(a) em união estável.
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Deputado Sargento Rodrigues
homenageia policiais

Medalha do Mérito Legislativo

Homenageados com o deputado

A bravura e perspicácia dos Poli ciais 
militares do 36° Batalhão da Polícia Mili
tar que participaram da opera ção de com
bate ao tráfico de drogas, com a apreensão 
de mais de 150 kg de pasta de cocaína em 

setembro deste ano, no municí pio de La
goa Santa, levou a Comissão de Se gurança 
Pública da Assembleia Legislativa de Mi
nas Gerais a realizar uma manifestação de 
aplauso, no dia 25 de outubro, requerida 

pelo deputado Sargento Rodrigues. É im
portante destacar que foi a primeira vez 
que policiais militares receberam home
nagens em uma Comissão permanente da 
ALMG. Confira as fotos abaixo:

A Medalha de Ordem do Mérito Le gislativo foi criada em 1982 
(Re solução nº 2.778) e é concedida para prestar reconhecimento às 
pessoas físicas ou jurídi cas, nacionais ou estrangeiras, que tenham 
se destacado, por serviços prestados ao bem comum ou por méri
tos excepcionais. 

O Deputado Sargento Rodrigues indicou para serem homenageados 
o Major Gilson Al ves Moraes, Comandante da 15ª Companhia da Polí
cia Militar de Teófilo Otoni; Luiz Car los de Moraes, 1º sargento da Po
lícia Militar do 28º Batalhão de Unaí, e Valtoires Josafá Dias dos San
tos, Policial Legislativo da As sembleia Legislativa de Minas Gerais. 

“A entrega dessas medalhas pelo Poder Legislativo é uma forma de 
reconhecimento do trabalho dessas pessoas que, por mais de duas dé
cadas, vêm prestando serviços relevantes à socieda de. Reconhecer es
te trabalho é também uma forma de incentivar outros a exercerem im
portantes serviços à comunidade”, afirmou o deputado.
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Deputado quer instituir Dia do
Profissional da Segurança Pública

Com o intuito de homenagear a atua ção de 
milhares de servidores da segurança pública es
tadual, policiais e bombeiros mi litares, policiais 
civis, agentes penitenciá rios e socioeducativos, 
por seus atos diários em benefício da coletivida
de, o deputado Sargento Rodrigues apresentou 
o Projeto de Lei 1.836/2011. A proposta insti
tui o Dia do Pro fissional da Segurança Pública, 
expressan do respeito e reconhecimento pelo tra
balho exercido por esses trabalhadores, que atu
am com dedicação e eficiência em prol da segu
rança pública e que têm a missão de garantir a 
ordem e a tranquilidade social. 

Se a proposição for aprovada, o Dia do Pro

fissional da Segurança Pública re cairá, anu
almente, no dia 24 de junho. A data foi esco
lhida em tributo ao prezado Cabo Valério dos 
Santos de Oliveira que se propôs a lutar em fa
vor dos ideais da classe e devido à desigualdade 

de tratamento dada aos pra ças na época do mo
vimento reivindicatório de 1997. E hoje, sendo 
considerado um mártir, 14 anos de pois de seu 
falecimento, são claras as con quistas e as vitó
rias adquiridas após o seu sacrifício. 

O deputado Sargento Rodrigues afir mou que 
o legado do Cabo Valério inspi rou novos movi
mentos policiais por todo o País, e que “é pela 
bravura e coragem, na proteção diária dos cida
dãos e na promo ção da paz social, que os pro
fissionais da segurança pública merecem essa 
homena gem”, justificou o parlamentar. A maté
ria está pronta para ser deliberada no plenário e 
possui grandes chances de ser aprovada.

É pela bravura e coragem, na 
proteção diária dos cidadãos 

que os profissionais da 
segurança pública merecem 

essa  homenagem

PEC 23
Com a assinatura de 76 deputados, 

a Proposta de Emenda à Constitui ção 
(PEC) 23/2011 aponta avanços e em 
feve reiro deverá ser votada. A proposi
ção é de au toria do deputado Sargento 
Rodrigues (PDT) e determina a divulga
ção mensal, detalhada, da folha de paga
mento dos servidores da ad ministração 
direta e indireta. Ou seja, tratase de 
uma proposta para dar transparência às 
in formações contábeis, inclusive o pa
gamento de salários, de todos os agen
tes públicos de Minas Gerais. “A inten
ção da PEC 23/2011 é tornar públicos, 
de forma detalhada, dados como subsí
dios e verbas de auxílio à ativi dade a que 
têm direito juízes, conselheiros, promo
tores, secretários de Estado, deputados 
e servidores públicos de todos os pode

Projeto garante reajuste para servidores
civis da PM e do Sistema de ensino

Após muito esforço do deputado Sargento 
Rodrigues (PDT), foi aprovado Projeto de Lei 
nº 1583/2011, de autoria do Governador Antô
nio Anastasia, que prevê, entre outros itens, que 
seja cria do o Estatuto do Servidor Civil da Polí
cia Militar. No artigo 9º do PL, destacase a con
cessão aos servidores das carreiras de que tratam 
os incisos VII a XI do Art. 1º da lei 15.301, de 
2004, dos mesmos rea justes salariais nas mes
mas datas e com os mesmo índices utilizados 
para as carreiras de policiais militares de que 
trata a Lei nº 5.301/69 (Estatuto dos Militares 
do Esta do de Minas Gerais), não se lhes aplican
do o disposto no Art. 23º da Lei 18.975/2010. 
Estão inclusos no reajuste todos os servido res 
de carreiras do Grupo de Atividades de Defesa, 

entre eles, professores da educação básica, pe
dagogos e orientadores educacio nais, auxiliares, 
assistentes administrativos e analistas de gestão 
da Polícia Militar. 

Mais Capacitação 
Outro ganho com o Projeto de Lei 1583, se

gundo o artigo 5º, é que os Colégios Ti radentes 
ficam autorizados a ministrar cur sos técnicos 
profissionalizantes, podendo inclusive expe
dir normas, diretrizes e de mais instruções pa
ra o cumprimento da le gislação vigente que as
segurem às unidades escolares a realização dos 
seus objetivos. Podem também realizar parce
rias com ou tros órgãos públicos visando à for
mação, à capacitação e ao aperfeiçoamento de 

agen tes para o exercício de suas funções. Fica 
assegurado também aos servidores dos Co légios 
Tiradentes a concessão de reajustes salariais nas 
mesmas datas e com os mes mos índices utiliza
dos para as carreiras de policiais militares. 

O deputado lutou para que o projeto fos
se aprovado, tendo em vista as grandes melho
rias para os servidores e alunos dos Colégios Ti
radentes. “A forma de ingresso nessas escolas 
precisava ser regulamenta da. Assim, sua apro
vação trará avanços na forma de gerir o ensino 
militar em Minas Gerais, que agora conta com 
o amparo legal para exercer mais atividades de 
aprimora mento intelectual”, afirma. Outro ga
nho é a equiparação salarial dos professores e 
pe dagogos com os demais militares.

res. Os dados que terão que ficar dispo
níveis são de quem, de forma direta, re
cebe do poder público”, explicou o autor 
da proposta. “Es taremos dando um passo 
brilhante para que haja transpa rência nos 
salários e nas verbas inde nizatórias de to
dos os agentes públicos no Estado”, rela
ta o deputado. 

Além do Mi nistério Público, os tri
bunais de Contas e de Justiça não de
monstram minucio samente os salários 
e os benefícios de seus membros e ser
vidores. Em alguns casos, informam só 
o to tal da folha. Não há como saber, por 
exemplo, quanto um juiz gasta com di
árias em viagens. Por isso é importante 
mostrar à população quanto está sendo 
gasto, dando transparência às ações do 
Estado.
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PEC 10/2011

Deputado luta pela fixação de carga horária 
máxima e pagamento de hora extra

Mortes de militares não solucionadas são 
tema de audiência pública na Assembleia

Major Araújo (deputado estadual PRB/GO) fala da  
importância da aprovação da PEC 10

Uma audiência pública realizada no dia 
07 de novembro na Comissão de Direitos 
Humanos da As sembleia Legislativa de Mi
nas Gerais (ALMG) reu niu deputados, mi
litares e representantes de associa ções de 
classe, para a discussão da carga horária de 
trabalho dos policiais no Estado e a fixação 
da jornada de trabalho máxima de 40 horas 
semanais, além da remuneração das horas 
extras. Estiveram presentes à audiência de
putados de cincos estados (Santa Cata rina/
Espírito Santo/Mato Grosso do Sul/ Tocan
tins/ Goiás) ligados à defesa dos militares e 
que trouxeram seus conhecimentos sobre o assun
to. O deputado Sar gento Rodrigues (PDT), autor 
do requerimento que originou a reunião, classifi
cou como uma estratégia da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros do Esta do o não tratamen
to da carga horária da categoria por meio de Lei. 
O parlamentar explicitou a dificuldade para legis
lar sobre o assunto e chamou a atenção para o não 
comparecimento dos representantes das corpo
rações interessadas no debate. 

Para Rodrigues, a fixação de um limite de ho
ras trabalhadas por semana é um direito de todos 
os traba lhadores e a sua não existência, no caso 
dos policiais militares, é uma violação da digni
dade humana. “Os co mandos preferem submeter 
o policial a uma escala de trabalho escravo a reco
nhecer os seus direitos”, lastimou o deputado, que 
ainda defendeu o pagamento das horas exceden
tes trabalhadas, ou até mesmo a constituição de 
um banco de horas, procedimento que faria justiça 
ao tra balho prestado pelos militares e, ao mesmo 
tempo, não geraria despesa para o Estado. Tanto 
a fixação da carga horária de 40 horas semanais 
quanto o pagamento de horas extras estão previs
tas na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
10/2011, de autoria de Rodrigues e outros, que 
tramita na ALMG. A aprovação da matéria, se
gundo o parlamentar, resolveria essas distorções e 
abu sos existentes na jornada dos militares. 

O subtenente Luiz Gonzaga, representante 
da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros 
Milita res de Minas Gerais (ASPRA), esteve pre
sente na au diência e reafirmou a necessidade de 
uma legislação que regulamente a carga horária 
máxima dos policiais militares no Estado. Os de

Com o objetivo de obter esclarecimentos so
bre o andamento das investigações sobre os assas
sinatos de agentes de segurança pública, que vêm 
ocorrendo no Estado, a Comissão de Direitos Hu
manos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
realizou no dia 20 de outubro de 2011, uma audi
ência pública requerida pelo Deputado Sargento 
Rodrigues (PDT).

Segundo o parlamentar, nos últimos 9 anos fo
ram registradas mais de 150 mortes, sendo nos 
últimos dois meses, três agentes penitenciários. 
“Nós queremos respostas. Não podemos deixar 

nossos colegas morrerem e ver o Estado não fazer 
nada”, ressalta Rodrigues. Desde 2003, ele acom
panha de perto em todo o Estado a situação de bar
bárie contra os agentes de segurança.

O delegadochefe da Divisão de Crimes Contra 
a Vida, Wagner Pinto Souza, apresentou uma lista 
contendo a resolução de alguns crimes, entretan
to, o Deputado considera o número de casos con
cluídos pequeno em relação à quantidade de mor
tos nos últimos anos. “Tenho medo de que isso se 
torne banal”, lamenta.

Aproveitando a oportunidade, o deputado apre

sentou dois requerimentos. O primeiro estabelece 
que haja auxílio de proteção e amparo aos servi
dores da área de segurança pública. O segundo re
quer que seja encaminhado um ofício ao chefe da 
Polícia Civil e ao Comandante Geral da Polícia 
Militar, solicitando informações sobre a autoria 
dos procedimentos investigatórios e que as me
didas adotadas sejam encaminhadas à Comissão 
de Direitos Humanos, relacionando a quantidade 
de inquéritos  concluídos e discriminando quan
tos apontam a autoria dos crimes. Ambos foram 
aprovados.

putados convidados presen tes também defende
ram a regularização de uma carga horária para a 
categoria e relataram suas experiências. 

O representante da Assembleia Legislativa de 
Santa Catarina, deputado Sargento Soares relatou 
uma ação positiva do Estado – o único do país a 
ter uma le gislação que estabeleça a jornada dos 
militares em 40 horas semanais. Segundo o par
lamentar, a Lei Com plementar 137, de 1995, es
tabelece, além do limite de horas trabalhadas por 
semana, o pagamento da hora extra, até um limi
te de 40 horas mensais, bem como a remuneração 
por serviço noturno prestado. Para So ares, a con
quista pelo estabelecimento desses direitos não é 
uma luta fácil, principalmente porque está ligada 
ao poder discricionário do chefe da corporação. 

O deputado Sargento Aragão, representante 
da Assembleia do Tocantins, fez um comparativo 
entre as jornadas de trabalho de um militar, que 
cumpre a escala de 24 horas de serviço por 48 de 
descanso, e de outros trabalhadores que cumprem 
jornada de 40 horas sema nais. Segundo ele, ao fim 
do tempo de serviço, os mili tares trabalhariam 19 
mil horas a mais, sem considerar as escalas extras 
de trabalho desse profissional. 

O deputado da Assembleia do Espírito Santo, Jo
sias Da Vitória defendeu que o tema continue sen
do debatido em todo o país, de forma que a regra 
da jor nada máxima de trabalho, existente somente 
em Santa Catarina, possa ser unificada. Rodrigues 
completou di zendo que se trata de um processo de 
convencimento contínuo e que não pode parar en
quanto não alcançar um resultado positivo. 

Uma frase de impacto proferida pelo represen

tante do Mato Grosso do Sul, deputado Cabo 
Almi re portou o drama de vários policiais: 
“Temos que acabar com o lema que nós so
mos superiores ao tempo e que não temos li
mites para trabalhar!”. 

Os deputados Major Araújo de Góias, 
Sargento Soares de Santa Catarina, Da Vi
tória do Espírito Santo, Sargento Aragão de 
Tocantins e Cabo Almi do Mato Grosso do 
Sul, juntamente com o deputado Sargen
to Rodrigues confirmaram a continuação do 
debate em todo território nacional que abor
dará temas de relevân cia como carga horá

ria, carreira única, periculosidade e adicional no
turno, piso nacional, direito ao voto e ou tros itens 
diretamente ligados à Segurança Pública. 

A Constituição da República Federativa do 
Bra sil de 1988 ampara legalmente os militares 
quando afir ma no Artigo 5º: 

XXXIII  todos têm direito a receber dos órgãos 
públicos informações de seu interesse particular, 
ou de interesse coletivo ou geral, que serão presta
das no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível 
à segurança da sociedade e do Estado; 

XXXIV  são a todos assegurados, independen
temente do pagamento de taxas: 

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em 
de fesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso 
de poder; 

b) a obtenção de certidões em repartições 
públi cas, para defesa de direitos e esclarecimento 
de situa ções de interesse pessoal. 

O deputado Sargento Rodrigues afirmou que 
para o ano de 2012 vai desencadear uma campa
nha de conscientização do Comando e de todos os 
poli cias militares quanto à necessidade de se esta
belecer de uma vez por todas a carga horária em 
Lei. Rodri gues ressaltou que os policiais e bom
beiros militares devem ficar atentos às escalas de 
serviço abusivas. O parlamentar solicita ainda que 
os policiais e bombei ros enviem para seu gabine
te cópia dessas escalas, destacando que as mes
mas são atos administrativos, que como tal devem 
obedecer a requisitos do ato. “São documentos 
públicos e que, se dizem respeito ao poli cial ou 
ao bombeiro, todos têm direito de obter cópias a 
qualquer momento”, afirma o deputado.
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Espaço do Eleitor

Aconteceu...

“Exmo. Sr. Deputado Sargento Rodrigues,
Com os meus cordiais cumprimentos ve

nho parabenizálo pelo seu efetivo empe
nho e preocupação com a família militar, 
no que diz respeito à moradia e a todas as 
àreas sociais. Que Deus continue iluminado 
os seus dias nesta tão honrada ocupação em 
prol de todos nós. Obrigado por participar
me de todo o acompanhamento que, com 
certeza, é de grande valia”

Cabo Coelho, 
de Lavras/MG

“Deputado Sargento Rodrigues,
Quando recebi a notícia de que meu proces

so na Auditoria de Justiça Militar Especializa
da (AJME) foi finalizado e a punição extinta, 
fiquei muito feliz. Tenho certeza que o Senhor 
me abençoou através de vocês. Agradeço a par
ticipação da brilhante assessoria jurídica, atra
vés do Dr. Antônio Campos. A atuação dele foi 
exepcional e sua dedicação digna de exemplo. 
Deus, em toda sua misericórdia possa retribuir 
a sua carreira e de todos os seus assessores.”

Sargento Adriano Souza Rocha,  
de Medina/MG

“Deputado Sargento Rodrigues,
Gostaria de parabenizálo por seu traba

lho e dizer que nós militares estamos sempre 
acompanhando o senhor. Agradeçemos mui
to pela sua luta e trabalho em prol da nossa 
classe, que há tantos anos estava desassis
tida pela nossa política estadual e nacional.
Assim dá gosto envolver na política, porque 
podemos ver que o senhor de fato não brin
ca em serviço, e sim nos representa e traba
lha com afinco em defesa de nossos direitos 
e benefícios! Obrigado deputado Sargento 
Rodrigues. É de políticos como o senhor que 
eu gostaria que Brasília estivesse cheia!”

Soldado Lúcio Flávio, 
de Uberlândia/MG

REMETENTE: Deputado Estadual Sargento Rodrigues - ALMG - Rua Rodrigues Caldas, 79 - 5º andar - sala 02 - Santo Agostinho - Cep 30190-921 - Belo Horizonte - MG
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CORREIOSCORREIOS

DEVOLUÇÃO
GARANTIDA

ENVELOPAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

Mobilização na campanha salarial Encontro com deputados estaduais de SC, 
ES, GO, TO e MS

Reunião de definição sobre auxílio invalidez 
com Coronel Renato Vieira

Subtenente Adelson e deputado Sargento 
Rodrigues na cerimônia de aniversário do RPA

Solenidade de entrega das viaturas 
do Programa Saúde em Casa

Deputado cobra de Anastasia respostas 
sobre o Prêmio de Produtividade

Deputado é agraciado com Título de 
Cidadão Honorário de Santos Dumont

Deputado recebe homenagem  
do Batalhão da ROTAM

Mensagem de Natal e Ano Novo
Prezados companheiros e companheiras,
Com a chegada do final do ano, eu e minha equipe 

estamos muito felizes porque tivemos um ano com 
muito trabalho, mas também de muitas vitórias. Por-
tanto neste momento queremos  primeiro agrade-
cer a Deus por nossas vidas e por tudo que ele tem 
nos propiciado a cada dia, desejando a todos um Fe-

liz Natal. Que o tempo possa  lapidar a todos nós en-
quanto seres  humanos, pois ainda falta muito para 
que todos tenham um pouco mais de paz social.

Desejamos ainda um ano novo com muita saúde, 
paz espiritual e que cada um de nós possa fazer a sua 
parte para que tenhamos um mundo melhor.

Deputado Sargento Rodrigues & Equipe.


