Lei Complementar 125/12: conheça as
alterações feitas no Estatuto dos Militares
Novas regras já estão valendo desde dezembro de 2012

Apesar do prejuízo causado ao IPSM com a aprovação do artigo 13,
que reduziu a contribuição patronal do Estado ao Instituto, e da não regulamentação da carga horária, vários benefícios foram conquistados
com a aprovação da Lei Complementar 125. Emendas apresentadas pelo deputado Sargento Rodrigues, com o apoio das entidades representativas, ajudaram a assegurar importantes direitos para a classe.
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Da Tribuna, o deputado criticou o Governo,
o Comando e os deputados que votaram
contra o IPSM
Foto: MARCELO METZKER - ALMG

Após denúncia, prédio
do IML será reformado

Equipamentos
estragados e
paredes mofadas
mostram a real
situação do IML

Denúncias sobre péssimas
condições de trabalho e de
funcionamento do IML foram
investigadas pela Comissão
de Segurança Pública da Assembleia Legislativa. Menos
de dois meses após a visita
dos deputados, a Polícia Civil
anunciou que vai investir R$
1,5 milhão em obras emergenciais no prédio.
Página 10

Lei protege o servidor público
contra o assédio moral
Está regulamentada a Lei
Complementar nº 116, de
autoria do deputado Sargento Rodrigues, que veda
o assédio moral no âmbito
da administração pública
direta e indireta do Estado. As medidas de prevenção e punição estão definidas no Decreto nº 46.060,
do governador.
Página 3

A Comissão
recebeu denúncias
de assédio moral
contra servidores
da Saúde

Governo acata sugestão e convoca excedentes do concurso da PC

Atuação parlamentar do deputado é destaque na Assembleia

O déficit de pessoal na Polícia Civil há tempos tem preocupado o deputado
Sargento Rodrigues. Para amenizar o problema, sugeriu ao Governo a nomeação dos excedentes do último concurso. Em dezembro, a SEPLAG anunciou a
abertura de vagas e convocação dos aprovados.
Página 5

Aprovação de novas leis, pronunciamentos em Plenário, audiências públicas,
visitas, apuração de denúncias, benefícios conquistados: estas e outras ações
marcaram mais um ano de trabalho do deputado Sargento Rodrigues na Assembleia Legislativa.
Página 13
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EDITORIAL

Pode o comandante violar a intimidade
ou a vida privada de seus subordinados?
Tenho acompanhado inúmeras solicitações
de policiais e bombeiros militares do Estado que
procuram o gabinete para solicitar auxilio jurídico e apoio político com relação a sindicâncias, inquéritos e processos administrativos. Até aí, nada
de anormal!
O que tem nos assustado é o crescente número de situações em que o comando – algumas vezes por falta de conhecimento jurídico, outras por
perseguição e autoritarismo – deflagra abertura de
sindicâncias ou permite o andamento de comunicações disciplinares que dizem respeito à vida
privada, à intimidade dos policiais e bombeiros
militares de nosso Estado. Em alguns casos, fica
nítido que o comandante da unidade sabe que está
extrapolando sua competência e cometendo abuso de autoridade, mas, mesmo assim, dá prosseguimento ao feito administrativo.
O caso mais recente – que trago ao conhecimento de todos, preservando a imagem e a honra
do ofendido – está ocorrendo na cidade de Conselheiro Lafaiete, sede do 31º BPM. O comandante
do batalhão determinou a abertura de uma sindicância, já com planejamento de submeter o policial ao PAD (Processo Administrativo Disciplinar). O graduado foi surpreendido na casa de uma
mulher, em situação normal. Contudo, o marido
dela chamou uma viatura policial para registro da
ocorrência. O boletim fora lavrado e, posteriormente, o fato arquivado no juizado especial, pois
nada poderia ser feito em face de haver apenas
suspeitas do envolvimento do graduado com a citada mulher.
Não satisfeito, o cidadão, que entendia ter sido traído por sua mulher, procurou um tenente-coronel reformado, também morador da cidade
e amigo dele de um clube de motociclistas, pedindo que tomasse alguma providência. Assim,
o tenente-coronel, usando de sua influência, procurou o comandante do 31º BPM solicitando a
abertura de uma sindicância que, de imediato, foi
instalada.
A ementa da abertura da sindicância já explicita o ato de truculência, arrogância, perseguição e
covardia do citado comandante, pois a alegação é
de grave escândalo e decoro da classe. Ocorre que
a única publicidade dada ao fato foi por ordem do
próprio comandante, para publicar o ato no DISP
(Diário de Informações e Segurança Publica).
Como se vê, o comandante do Batalhão,
atendendo ao pedido particular de seu amigo tenente-coronel reformado, determinou a abertura de um ato absurdamente ilegal, praticado por
ele e por seus auxiliares. Devemos observar o
que determina a Constituição da República, em
seu Art. 37: A administração pública direta e

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte.
O comando de nossa Carta Magna é muito claro: a Administração Pública só poderá fazer ou deixar de fazer algo se a lei assim o determinar, portanto, obedecendo aos seus princípios,
que têm muito mais força do que letra de lei. Sendo assim, a referida sindicância já nasceu morta,
pois, seu ato de abertura é ilegal, uma vez que não
poderia ser instalada para averiguar se um policial
ou bombeiro militar, em seu horário de folga, teve
ou não um caso extraconjugal.
Acontece que o comandante do Batalhão, numa tentativa de maquiar seu ato, divulga no DISP
e depois diz na portaria da sindicância que a conduta do militar causou grave escândalo e afetou a
honra da classe.
Vale lembrar a todos os nossos policiais e bombeiros que, durante anos, os comandantes, para justificar suas arbitrariedades, alardeavam aos
quatro cantos que os militares estaduais eram regidos por estatuto próprio e que, sendo assim, eles
poderiam fazer o que bem entendessem. Acontece que as coisas não são bem assim!
Com o advento da Constituição da República,
ficou muito claro que quartéis não são “ilhas”; são
órgãos da Administração direta e, portanto, estão
sujeitos aos mesmos ditames de toda a administração pública, conforme preceitua o art. 37. Sendo assim, comandante de batalhão, ou qualquer
outra autoridade do poder público, está sujeito ao
que determina a Constituição e as leis.
Por outro lado, vejamos o que diz o Código de
Ética e Disciplina dos Militares, a lei 14.310, de
2002:
Art. 11 – Transgressão disciplinar é toda
ofensa concreta aos princípios da ética e aos deveres inerentes às atividades das IMEs em sua
manifestação elementar e simples, objetivamente especificada neste Código, distinguindo-se da
infração penal, considerada violação dos bens
juridicamente tutelados pelo Código Penal Militar ou comum.
Acredito que apenas o artigo 11, citado acima, já resolveria qualquer dúvida. O legislador foi
muito lúcido: “Transgressão disciplinar é toda
ofensa concreta aos princípios da ética e aos deveres inerentes as atividades das IMES”. Assim,
não se pode admitir que um comandante de batalhão forçasse tanto a barra no intuito de perseguir
seu subordinado, só para atender a um colega reformado. O legislador foi muito inteligente!
Será que o comandante do 31º BPM entende

que se um policial militar de sua unidade tiver
um relacionamento extraconjugal estará ferindo a
ética e deveres do quartel? Quando determina a
abertura de sindicância, ele diz sim!
Acredito não haver dúvida quanto à ilegalidade do ato praticado, mas ainda é preciso saber
qual ou quais os crimes foram cometidos pelo comandante. Para tanto, recorreremos novamente à
Constituição Federal: Art. 5º - Todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou
moral decorrente de sua violação.
Novamente, estamos diante de um flagrante de
crime de abuso de autoridade e grave violação de
direitos humanos, pois a Constituição determina
serem invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas. Por outro lado, deve-se observar o que diz o Código Penal Militar,
em seu artigo 324, que trata do crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução: Deixar,
no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar.
Temos ainda a Lei nº 4898, de 9 de novembro
de 1965, que em seu Art. 4 determina que constitui também abuso de autoridade: h) o ato lesivo
da honra ou do patrimônio de pessoa natural ou
jurídica, quando praticado com abuso ou desvio
de poder ou sem competência legal.
Diante de tamanha violação e abuso de poder, não nos restou outra solução senão aprovarmos requerimento na Comissão de Direitos Humanos da ALMG, convocando para audiência
pública, que acontecerá em fevereiro de 2013, o
Comandante do 31º BPM, o tenente sindicante e
o tenente responsável pela publicação do DISP.
Serão convidados o policial vítima dos fatos narrados, o Ministério Público, a OAB e as entidades de classe.
Isso sem falar na ação por danos materiais e
morais que a assessoria jurídica do gabinete irá
promover. É preciso que comandantes adotem
postura seria e ética! Ninguém poderá ser contra
qualquer comandante que cumpra seu dever de
abrir sindicância ou IPM, desde que sejam cumpridores da lei e que não usem a máquina pública
para perseguir subordinados.
Um grande abraço,
Deputado Sargento Rodrigues - PDT
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ASSÉDIO MORAL

Regulamentada lei de autoria do deputado que
pune o ato na administração pública estadual
clamação será enviada à Controladoria-geral do
Estado (CGE), que instaurará processo administrativo disciplinar, assegurando ampla defesa ao
acusado.
As penalidades previstas para os casos de assédio são repreensão, suspensão, demissão ou
perda do cargo comissionado ou função gratificada, além da possibilidade de proibição de o
servidor ocupar cargo na administração pública
estadual por cinco anos. Configurado o assédio
moral, a Superintendência Central de Perícia
Médica e Saúde Ocupacional da Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) será
notificada para fazer o acompanhamento das licenças para tratamento de saúde ou acompanhamento psicológico, caso seja necessário.

Prevenção

Com o objetivo de prevenir contra a prática
de assédio moral, o governo pretende adotar diversas medidas, entre elas, a inserção de conteúdo informativo sobre assédio moral nos cursos
de desenvolvimento gerencial ofertados para
ocupantes de cargos de direção e chefia.

Servidora denuncia práticas
de assédio moral em secretaria
Ricardo Barbosa - ALMG

Desde janeiro de 2011, está em vigor a Lei
Complementar nº 116, de autoria do deputado
Sargento Rodrigues, que veda o assédio moral
no âmbito da administração pública direta e indireta do Estado. Em outubro último, o governador
Antonio Anastasia publicou o Decreto nº 46.060,
regulamentando a lei com a definição de medidas de prevenção e punição. A publicação determina quem deve comunicar o assédio e como fazer, fixa prazos, cria a Comissão de Conciliação
e prevê a adoção de medidas de prevenção.
Ao tomar conhecimento do decreto, Rodrigues ressaltou a importância da regulamentação
da lei, mas lamentou o fato de os militares terem
ficado fora do texto legal. O artigo que garantia o
amparo à classe foi vetado pelo Governador, sob
o argumento de que eles são regidos por legislação própria. “Esta lei representa um grande instrumento de proteção ao funcionalismo público
civil, incluindo os policiais civis. Apesar de não
atingir os militares, representa um considerável
avanço e é gratificante saber que contribui para
a garantia desse direito aos servidores”, comenta o deputado.

Assédio moral

Fica caracterizado como assédio moral a desqualificação do agente público, por meio de palavras, gestos ou atitudes, valendo-se de qualquer
posição hierárquica profissional; o desrespeito à
limitação individual, decorrente de doença física ou psíquica, atribuindo ao servidor atividade
incompatível com suas necessidades especiais;
além do desprezo em função de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, posição social,
preferência ou orientação política, sexual ou filosófica.
Também se enquadram como assédio determinar que o servidor exerça função incompatível com sua formação acadêmica ou técnica
especializada, exclui-lo de informações e treinamentos necessários às suas funções e colocá-lo em situações vexatórias, subestimando suas
aptidões e competências, além da apropriação
de ideias, propostas, projetos ou quaisquer trabalhos de outro agente público.

Procedimentos

Aquele que se sentir vítima de assédio moral
deverá comunicar o fato, por meio de entidade
representativa ou pela autoridade que tiver conhecimento do acontecido, à diretoria ou gerência de Recursos Humanos do órgão a que pertencer ou à Ouvidoria-Geral do Estado (OGE),
para as providências cabíveis.
A apuração será feita por uma Comissão de
Conciliação, integrada por representantes de recursos humanos e de associação representativa dos envolvidos, que notificará o caso e tentará a conciliação dos conflitos, com propostas
de soluções. Se não for possível acordo, a re-

A servidora Elaine Peluso denunciou aos deputados ter sido vítima de assédio moral

Dias depois da publicação do decreto regulamentando a lei complementar 116, a Assembleia Legislativa realizou uma audiência
pública cobrando providências das autoridades competentes para coibir o assédio moral
na Secretaria de Estado da Saúde (SES). A integrante da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos e Arquivos da SES, Elaine Bastos Peluso, denunciou aos deputados
da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que gestores da pasta praticam atos de assédio moral
contra servidores públicos.
A reunião foi realizada no dia 31 de outubro, a pedido do deputado Sargento Rodrigues, para obter esclarecimentos sobre o caso.
Outras duas servidoras, presentes à audiência,
confirmaram os relatos feitos por Elaine. Segundo elas, o assédio moral sempre aconteceu
e ainda acontece na SES. Todas as denúncias
foram negadas pelos gestores convocados pela Comissão.

Providências

Após ouvir todos os relatos, o deputado Sargento Rodrigues afirmou ter ficado claro que a
secretaria enfrenta problemas reais e graves de
assédio moral. Para ele, os gestores precisam
estar mais próximos dos servidores para que
possam conhecer melhor como se dão as relações nos departamentos que compõem a pasta.
“Como autor da Lei Complementar 116, tenho
obrigação moral de acompanhar este caso. Estou solicitando à Secretaria de Saúde informações sobre a questão funcional dos servidores
que foram alvo de denúncias na reunião e cobrar providências”, afirmou o deputado.
Rodrigues também solicitou o envio de ofício à promotora de Justiça e coordenadora do
CAO de Direitos Humanos, Nívea Silva, sobre
as denúncias e cópias das notas taquigráficas
da reunião à Ouvidoria-Geral do Estado, à SES
e à Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde,
para que tomem as devidas providências que o
caso requer.
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Os agentes penitenciários contratados do Estado foram o foco da audiência pública da Comissão de Direitos Humanos requerida pelo deputado Sargento Rodrigues, em setembro de
2012. O objetivo foi apurar supostas perseguições e debater a precária infraestrutura do sistema prisional e as consequências disso para os
servidores.
A não renovação de contratos de trabalho de
agentes penitenciários experientes, supostamente ocorrida sem critérios objetivos, o apadrinhamento de terceiros, ameaças sofridas em função
da atividade exercida e o não cumprimento de
direitos legalmente garantidos. Estes foram alguns dos questionamentos apresentados pelos
agentes que participaram da reunião.
O secretário adjunto da Secretaria de Estado
de Defesa Social (Seds), Denilson Feitoza, rejeitou a hipótese de que exista uma política de demissão por parte do governo Estadual. Segundo
ele, o Estado conta hoje com aproximadamente
16 mil agentes de segurança penitenciário, dos
quais cerca de 12 mil são contratados.
O secretário ainda destacou que a não renovação dos contratos não pode ser uma decisão
baseada em critérios pessoais dos dirigentes da
unidade prisional, mas disse que, caso haja desvios nesse sentido, a secretaria deve ser notificada para tomar providências. Ele afirmou que o
órgão iria iniciar processo de correções preventi-

Rossana Magri - ALMG

Assembleia cobra esclarecimentos sobre
demissão de agentes penitenciários

Os agentes penitenciários lotaram o teatro da Assembleia Legislativa

vas, que ocorrerão sem a necessidade de uma denúncia específica, o que, segundo ele, poderá dar
mais atenção aos problemas ocorridos nas unidades prisionais.
Apesar das garantias apresentadas por Feitoza, o deputado Sargento Rodrigues se disse preocupado com esses tipos de demissões que parecem ocorrer de forma indevida. Para ele, embora
existam circunstâncias em que os contratos sejam rompidos por terem seus prazos vencidos ou

por não haver mais interesse da administração
ou do servidor, o que se observa é que, muitas
vezes, pessoas são substituídas para que outras
sejam apadrinhadas. O deputado criticou essa
prática que fragilizaria o sistema prisional, uma
vez que a experiência do agente é um fator relevante para o desempenho da função. “Eficiência
é renovar o contrato de quem trabalha de forma
correta, porque já é experiente, e isso é um interesse da administração pública”, afirmou.

A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais esteve
reunida em junho último para debater a postura da Secretaria de Estado de Defesa Social quanto à situação do agente penitenciário Wandrew Schwenck. Ele ficou paraplégico
em 2009, após ser baleado por um preso que
escoltava no Fórum do município de Sete Lagoas (Região Central). A reunião foi solicitada
pelo deputado Sargento Rodrigues.
O caso de Schwenck serviu de base para
que fosse discutida a falta de amparo e segurança profissional, trabalhista e legal dada pelo Estado a agentes de segurança pública, em
especial agentes penitenciários contratados.
Há dois anos, em junho de 2010, a Comissão
de Segurança Pública esteve na casa de Wandrew Schwenck, quando ele contou aos deputados que estava sobrevivendo apenas com o
auxílio do INSS, não tendo sequer uma cadeira de rodas apropriada.
À época, o representante da Secretaria de
Defesa Social que acompanhou a visita afirmou que seriam providenciadas reformas e
adaptações na residência do agente, bem como uma cadeira de rodas e o pagamento de
uma indenização. No entanto, de acordo com

Lia Priscila - ALMG

Caso de agente penitenciário baleado reforça necessidade
de alteração na lei para amparar os contratados

O agente Wandrew Schwenck ficou paraplégico
após ser baleado por um preso, em 2009

Schwenck, o único apoio dado pela Secretaria tem sido a disponibilização de um veículo e
de um funcionário da unidade prisional quando
ele precisa ir a um médico ou fisioterapeuta. O
agente penitenciário está hoje aposentado pelo
INSS e recebe um salário de aproximadamente R$ 1.600.
Para o deputado Sargento Rodrigues o agente, que sofreu a lesão durante o cumprimento de
uma missão profissional, foi abandonado pelo
Estado. “Queremos que o policial ou qualquer
outro agente público trabalhe bem, mas tenha o

mínimo de amparo do Estado”, afirmou. Ele
defendeu ainda a necessidade de pagamento
do auxílio-invalidez aos agentes penitenciários contratados, como é o caso de Schwenck, nos mesmos moldes do auxílio garantido a
policiais e bombeiros, por meio da Lei Complementar 109, de 2009. “O mínimo que podemos fazer para que esse dano físico tenha um
impacto menor é que o Estado lhe dê um pouco de apoio”, concluiu o parlamentar.
Rodrigues ressaltou a necessidade de que
a Secretaria trate o caso com a agilidade que
ele requer. “O que queremos do Estado é agilidade, pois sabemos que quando o Poder Público quer ele faz. Não podemos aceitar que
as ações práticas demorem mais dois anos para saírem das gavetas da Secretaria”, afirmou.
Ele lembrou a rapidez em que foi aprovada
a lei que autorizou o pagamento de indenização para os familiares dos presos que morreram queimados durante incêndio na Cadeia de
Ponte Nova. “Enquanto isso, vemos um servidor do Estado, tetraplégico após ser baleado em pleno exercício de sua função, há quase três anos, lutando na justiça para receber o
mesmo direito. Essa disparidade é, no mínimo, imoral”.
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Governo anuncia convocação de
excedentes do concurso da Polícia Civil
No último dia 17 de dezembro, o deputado Sargento Rodrigues recebeu ofício assinado pela Secretária de Estado de
Planejamento e Gestão, Renata Vilhena, informando sobre a
convocação de excedentes aprovados no concurso da Polícia Civil. Este documento foi a resposta ao ofício encaminhado pelo
deputado ao Governador Antonio Augusto Anastasia, em novembro, no qual solicitou empenho em priorizar as nomeações
dos excedentes do concurso público para os cargos de delegado e escrivão da Polícia Civil –
Concurso vigente/2011 – Edital
02/2011.
Elaborado pelo deputado Sargento Rodrigues, o referido ofício foi assinado por todos os
parlamentares líderes de bancadas na Assembleia Legislativa.
Entre os argumentos apresentados, ressaltou-se o atual déficit
de pessoal na Polícia Civil, que
vem refletindo no trabalho de todo o aparato de segurança pública do Estado. Para amenizar o
problema, a nomeação dos excedentes foi apresentada como
alternativa para o Estado evitar
gastos com a realização de um
novo concurso.
Na resposta, a Secretária comunica que serão chamados mais 125 aprovados para o cargo de escrivão, totalizando 423 nomeados, dos
quais 218 eram excedentes, uma vez que, inicialmente, haviam sido abertas 205 vagas e depois mais 93. Também foi autorizada a convocação de mais 143 excedentes para o concurso
de Delegado da Polícia Civil para ingressar no
Curso de Formação, condicionando a nomeação dos mesmos à disponibilidade das vagas.
Esta foi mais uma importante conquista para a classe. Vale destacar o papel da represen-

tação política exercida com responsabilidade e
compromisso. “Sabemos que este ato não resolverá todos os problemas da Polícia Civil,
mas representa um avanço e nos dá a certeza
de que, com comprometimento e dedicação, é
possível caminhar em busca de melhorias para a segurança pública de Minas”, destacou o
deputado.

Entenda o caso

Há tempos, Sargento Rodrigues está empe-

nhado nesta causa. Conhecedor dos
problemas enfrentados pela corporação, em razão do efetivo reduzido, a sugestão apresentada foi a alternativa encontrada pelo deputado
para amenizar o problema. Foram
vários pronunciamentos feitos na
Tribuna da Assembleia a respeito
da necessidade de contratação de
novos servidores. O assunto também foi tratado diretamente com
o Chefe de Polícia Civil, Cylton
Brandão, que elogiou a alternativa
levada pelo deputado.
No mês de setembro, o deputado
aprovou requerimento na Comissão
de Segurança Pública e, dias depois, tratou o assunto pessoalmente
com Governador. Na oportunidade,
Rodrigues destacou que, se fossem
chamados os excedentes do último concurso da Polícia Civil, seria
mais econômico e mais viável para a própria administração pública.
“A realização de um novo concurso
demanda tempo e gera custos, tanto com a preparação quanto com a
execução do mesmo”, ressaltou.
Na audiência, o deputado ainda
enfatizou a importância de outros
investimentos na Polícia Civil, incluindo infraestrutura e carga horária de trabalho digna. “Levando em consideração que todas as
ações da Polícia Militar deságuam
na Policia Civil, isso desencadeia um ciclo:
o número insatisfatório de policiais civis gera um atraso dos inquéritos que vão se amontoando nas prateleiras das delegacias. Sem a
conclusão dos inquéritos, o Ministério Público fica prejudicado em sua atuação, não podendo oferecer denúncias. A partir disto, não
há condenações e a impunidade acaba prevalecendo”, argumentou. À época, o Governador
concordou com as colocações do deputado e
comprometeu-se a fazer todo o possível para
convocar os excedentes.

Dependentes dos Bombeiros conquistam, em Lei,
garantia de acesso às vagas do Colégio Tiradentes
Já está em vigor a Lei 20.606/13, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, desde
o dia 07 de janeiro último. A matéria altera a
Lei 20.010, de 2012, que dispõe sobre o sistema de ensino da Polícia Militar do Estado
de Minas Gerais (PMMG).
Com a nova lei, fica garantido aos depen-

dentes dos integrantes do Corpo de Bombeiros
Militar o direito ao acesso prioritário às vagas
do Colégio Tiradentes da Polícia Militar. Para
tanto, foi alterado o inciso I do artigo 6º da Lei
20.010, deixando claro que a prioridade é para os dependentes tanto da PMMG quanto do
CBMMG.

“Os militares do Estado são detentores dos
mesmos direitos e obrigações e são regidos
pelas mesmas leis, sendo injustificável tratamento diferenciado. Com a aprovação deste projeto, tenho certeza que fizemos justiça e
tranquilizamos os companheiros do Corpo de
Bombeiros”, esclareceu Sargento Rodrigues.
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UBERLÂNDIA

Coronel Robson Nogueira perde, na
Justiça, ação movida contra o deputado
Em outubro deste ano, o Tribunal de Justiça
de Minas julgou improcedente a ação movida
contra o deputado Sargento Rodrigues pelo Coronel PM reformado Robson Nogueira, por danos morais. Ele, que pedia R$ 50 mil de indenização, foi condenado a pagar as custas e demais
despesas do processo, além dos honorários advocatícios em favor do deputado.
O Coronel Robson acusou o deputado de ter
atacado sua honra e imagem ao publicar, na edição de junho de 2010 do jornal Filhos de Minas,
que ele havia cometido abuso de autoridade e ato
ilegal, de extrema covardia. À época, Robson comandava a 9ª Região da PM, em Uberlândia, e
determinou a exclusão de seis policiais militares desertores por meio de Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), fundamentado numa Instrução Normativa da Corregedoria, ignorando os
requisitos e prazos determinados pela a Lei Complementar 95/07.
Os militares haviam se apresentado espontaneamente, antes da vigência da referida lei, que
tipificou a deserção como transgressão disciplinar militar, estabelecendo um prazo até 17 de
abril de 2007 para que os militares naquela situação reassumissem seus postos na Corporação,
sob pena de exoneração, o que foi respeitado pelo grupo de Uberlândia. Por esta razão, assim que
tomou conhecimento dos fatos, o deputado Sargento Rodrigues disponibilizou sua assessoria jurídica para atendê-los.
Com o apoio do deputado, os seis policiais
conseguiram retornar para a corporação garantindo, ainda, o direito de permanecerem no lugar
de origem. “Não cabe a mim ou a qualquer comandante julgar a legalidade do ato de ninguém.
Se temos uma lei em vigor, ela deve ser respeitada, independentemente do ponto de vista individual ou institucional”, ressaltou Rodrigues à época dos fatos.
A Juíza responsável pela ação movida pelo

VEJA ALGUNS TRECHOS DA SENTENÇA

Coronel Robson entendeu que o deputado apenas
divulgou ações referentes à sua atuação legislativa estando, portanto, munido da imunidade par-

lamentar inerente ao cargo. Tal fato, por si só, já
excluiu todo e qualquer ato ilegal de sua parte,
tornando improcedente o pedido de dano moral.

TEÓFILO OTONI

Denúncias envolvendo o Tenente-coronel Marcos Barbosa da Fonseca, comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar, sediado
em Teófilo Otoni, fizeram com que o deputado Sargento Rodrigues requeresse o deslocamento da Comissão de Direitos Humanos
da Assembleia até aquela cidade. Em março
deste ano, foi realizada audiência pública para apurar as acusações feitas contra o comandante sobre perseguições, tratamento humilhante e degradante, assédio moral, violação
da intimidade e vida privada de servidores,
coação moral, além da “maquiagem” de ato
da administração pública.

Rossana Magri - ALMG

Denúncias contra comandante levam deputados à cidade

Policiais e civis lotaram a
Câmara Municipal de Teófilo Otoni

A reunião aconteceu na Câmara Municipal
e foi acompanhada por cerca de 150 pessoas,
entre policiais e civis. O militar acusado não
compareceu, alegando estar de licença médica. Novas denúncias foram trazidas por comerciantes e moradores.
Dias depois da ida da Comissão à cidade, o Tenente-coronel anunciou em um jornal local que iria pedir afastamento do cargo
e contagem de tempo de serviço para, então,
se aposentar. “Acredito que ele pediu para ir
para a reserva por medo de ser punido”, opinou o deputado.
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JUIZ DE FORA

Assembleia apura atuação do crime organizado
e máfia dos caça-níqueis em Juiz de Fora
Em março deste ano, o deputado Sargento Rodrigues recebeu denúncia de que
policiais civis e militares da cidade de Juiz
de Fora estariam envolvidos com o crime organizado relacionado a jogo do bicho e máquinas de caça-níqueis. À época,
três policiais foram ouvidos pelo procurador do Centro de Apoio ao Crime Organizado do Ministério Público Estadual, André Ubaldino, e por três deputados, dentre
os quais Sargento Rodrigues, que chegou a
protocolar um pedido de instalação de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI
para apurar os fatos.
Inicialmente, quarenta parlamentares
assinaram o requerimento, mas quinze voltaram atrás, fazendo com que o pedido fosse arquivado por não ter o mínimo de 26
assinaturas exigidas. Diante dos fatos, o
deputado levou o caso para a Comissão de
Direitos Humanos da Assembleia, uma vez
que os policiais que denunciaram o esquema do pagamento de propinas estavam se
sentindo ameaçados. A Comissão realizou
várias audiências, chegando a se deslocar
até Juiz de fora. Os depoimentos reforçaram as denúncias de participação de servidores públicos em uma máfia do jogo do
bicho e caça-níqueis na cidade, com braços nos Estados do Rio de Janeiro e Goiás.
Dezenas de pessoas foram ouvidas e policiais civis e militares, que tiveram comprovado o envolvimento nas denúncias, estão respondendo a processos internos, com
alguns já expulsos e outros transferidos.
Um dos nomes mais citados pelos denunciantes é o de Frederico Arbex, empresário conhecido na cidade, apontado como
principal contraventor de jogo do bicho e
caça-níqueis na região. Ele também é acusado de pagamento de propina a policiais e
de exploração sexual de mulheres. Recentemente, chegou a ser preso por agressão

e roubo contra uma profissional do sexo,
mas foi solto, beneficiado com um habeas corpus.
Segundo consta nos depoimentos, durante uma operação de combate ao jogo do
bicho em Juiz de Fora, comandada pelo então Tenente Picolli, hoje capitão da reserva, Arbex disse que só aquela guarnição de
policiais estava “incomodando”. Ele ainda teria afirmado que era sócio do coronel
PM Anselmo Fernandes, ex-comandante
da Polícia Militar na cidade, e que todos
os outros policiais “comiam na mão dele”.
Outra denúncia apontava o enriquecimento ilícito de oficiais da Polícia Militar que estavam à frente das operações de
combate aos jogos de azar. Alguns apresentaram uma evolução patrimonial incompatível com as rendas apresentadas na
Comissão de Direitos Humanos durante
seus depoimentos. Tal fato motivou os deputados a pedirem a apuração das denúncias também pelas Promotoria de Defesa
do Patrimônio Público e Fiscalização da
atividade policial, Procuradoria-Geral de
Justiça de Minas Gerais e Corregedoria da
Polícia Militar.
Uma das denúncias apontava desvio de
dinheiro e de material de construção, arrecadados pela tropa para reforma da sede
da 30ª Companhia da PM em Juiz de Fora.
Havia suspeitas de que parte do material
teria sido utilizada em obras realizadas em
propriedades particulares do Capitão PM
Yoshio Luiz Yamagushi. Militares também
teriam sido empenhados nessas obras para
realizar serviços de pedreiro durante o horário de expediente. Ainda sobre estas denúncias, o deputado Sargento Rodrigues
também solicitou ao Comandante da 4ª
RPM, Coronel Ronaldo Nazareth, cópias
do relatório e da prestação de contas apresentados pelo Capitão Yamagushi sobre a
reforma da 30ª Cia PM.
Durante o depoimento prestado na Co-

missão de Direitos Humanos, o capitão não
conseguiu convencer os deputados sobre a
origem do dinheiro que viabilizou a construção, ao mesmo tempo, de cinco casas no
município de Juiz de Fora, além da posse
de uma casa de alto padrão em um bairro
nobre da cidade.
Outro nome citado foi o do Major PM
Renato Sampaio Preste. Apareceram denúncias de irregularidades na transferência
de um oficial subordinado a ele, o já citado
Tenente Picolli, que, juntamente com um
cabo e um Sargento, estariam combatendo
firmemente a prática de jogo do bicho e caça-níqueis em Juiz de Fora. A suspeita é de
que o major tirou o tenente das ruas para
impedir que ele continuasse o trabalho que
estava fazendo. O Corregedor da PMMG,
Coronel Hebert Fernandes, disse que já havia aberto um IPM e uma sindicância para
apurar as denúncias apontadas pela Comissão de Direitos Humanos.
Policiais civis também foram acusados. Uma testemunha ouvida pelos deputados afirmou ter pagado pessoalmente, em
2010, R$ 10 mil de propina ao delegado
Fernando Camarota Filho, que à época estava à frente da 6ª Delegacia de Polícia Civil de Juiz de Fora, e a mais dois investigadores. Um deles seria Alexandre Soares,
da 1ª Delegacia de Polícia Civil da cidade,
mais conhecido como “Carioca”. Esse pagamento teria sido investigado pela Polícia
Federal, para quem o denunciante também
prestou depoimento, e denúncia encaminhada ao Ministério Público, em Juiz de
Fora.
Após a visita da Comissão de Direitos
Humanos da Assembleia a Juiz de Fora para ouvir pessoalmente a testemunha, o Ministério Público, a Promotoria de Combate
ao Crime Organizado de Belo Horizonte e
as corregedorias das Polícias Civil e Militar deram início a uma serie de investigações e vários inquéritos foram abertos.

Capitão Yamagushi

Major Preste

Delegado Camarota

Denúncias

8

JORNAL FILHOS DE MINAS

DEPUTADO ESTADUAL SARGENTO RODRIGUES

Fevereiro/2013

Lei Complementar 125/12: benefí
Assim que a Lei Complementar 125/12,
então Projeto de Lei Complementar 31/2012,
chegou à Assembleia Legislativa, no dia 29
de outubro último, o deputado Sargento Rodrigues e as entidades de classe – CSCS, Aspra PM/BM, AOPM/BM, COPM, UMMG e
Ascobom - se reuniram para analisar o texto. Na mesma data, divulgaram nota conjunta, reconhecendo os avanços e alertando para
os possíveis prejuízos causados ao IPSM, caso a proposta fosse aprovada da forma enviada pelo governo.
Juntos, repudiaram as alterações sugeridas, principalmente no artigo 13, que previa
reduzir a contribuição patronal do Estado ao
IPSM de 20% para 16%, por entender que a
previdência dos militares é intocável. “O tema requer uma discussão mais aprofundada
e deve ser tratado em lei específica. O IPSM
merece todo cuidado e respeito do Governo,
pois foi criado pela classe”, declararam.
A partir de então, começou um intenso trabalho junto ao Governo e aos demais parlamentares para melhorar alguns pontos do projeto e derrubar o artigo 13, medida necessária
para preservar a autonomia administrativa,
orçamentária e financeira do IPSM.
Durante a tramitação do PLC 31, o deputado Sargento Rodrigues chegou a apresentar
outras emendas, dentre elas a que determinava a regulamentação da jornada de trabalho
dos militares, estipulando a carga horária mínima e máxima.

Assim que o PLC 31 chegou à Assembleia, o deputado reuniu-se com as entidades de classe

Defesa do IPSM e da fixação
de carga horária

A tentativa de retirar o artigo 13 do texto
do PLC 31 mereceu intensa dedicação do deputado Sargento Rodrigues e das entidades de
classe. Foram vários pronunciamentos feitos
na Tribuna da Assembleia e nas Comissões,
reuniões com o líder de Governo, Bonifácio
Mourão, com o Secretário de Governo, Danilo de Castro, com os Comandantes da PM e
BM, ofícios enviados e mobilização da classe nas galerias do Plenário. A última tentativa foi um pedido de destaque feito por Rodrigues, para que o referido artigo e também
suas emendas fossem votados separadamente
do restante do projeto.
Apesar de todo o empenho, no dia 11 de
dezembro, o Projeto de Lei Complementar 31
foi aprovado, com o artigo 13, e a emenda que
tratava da carga horária foi rejeitada, o que
provocou a indignação do deputado Sargento Rodrigues e dos militares presentes. Apenas 13 deputados votaram favoráveis à derrubada do artigo 13 e à fixação da jornada de
trabalho.
Após o anúncio dos votos, o som das vaias,
vindas das galerias, tomou conta do Plenário.
Indignado com a atitude do Governo e, principalmente, com os deputados que votaram
contra o IPSM, Rodrigues ocupou a Tribuna,
proferindo pesadas críticas ao comportamen-

Durante a votação, policiais e bombeiros militares lotaram as galerias do Plenário

to deles. “Eu quero aqui ser apenas o porta-voz daqueles que não têm voto no Plenário,
mas que têm voto lá fora, nas urnas. Quero
dizer que a resposta a esta atitude será dada
ao governo em 2014, com muita convicção”,
afirmou.
O deputado ainda fez questão de ressaltar
que o Comandante-geral da PM, Coronel Marcio Martins Sant’Ana, e o diretor-geral do IPSM, Coronel Eduardo Mendes de Souza, também precisam ser responsabilizados pelos
prejuízos causados ao Instituto com a aprovação do PLC 31 na forma que ocorreu. “Em momento algum eles informaram a este deputado
e às entidades de classe que estavam tratando
sobre o IPSM com o Governo desde março de
2012, fato revelado pelo próprio diretor-geral. Se tivéssemos tomado conhecimento disso
antes, teríamos tido tempo para conscientizar
e mobilizar toda a classe em defesa do nosso
Instituto”, declarou Rodrigues.
Mesmo com a aprovação do artigo 13 e a
rejeição da emenda da carga horária, o deputado e os líderes das entidades de classe seguem
empenhados em defesa dos direitos dos militares de Minas. “Faremos com que o Governador Antônio Anastasia tome conhecimento

da dimensão do problema que a aprovação do
artigo 13 causará ao IPSM e aos militares em
geral”, declarou Sargento Rodrigues.

Benefícios trazidos pela
Lei Complementar 125/12

Apesar do prejuízo causado ao IPSM e da
não regulamentação da carga horária, ainda é
possível ressaltar os benefícios conquistados
com a aprovação do PLC 31, hoje já transformado na LC 125. Vale destacar os direitos
assegurados para a classe com a aprovação e
outras emendas apresentadas pelo deputado
Sargento Rodrigues:
- Emenda 7 - reduz de 2 para 1 ano a permissão para a nova convocação do Cabo que
não conseguir aproveitamento satisfatório no
curso ou que desistir do mesmo, após seu início, sem motivo justificado;
- Emenda 8 - estabelece que nos casos de
nomeação coletiva de declaração de Aspirante a Oficial, e de promoção a 3º Sargento, o
Cabo e o Soldado de 1ª classe, mediante concurso, prevalecerá, para efeito de antiguidade, a ordem de classificação obtida no curso
ou concurso;
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ícios e prejuí zos das novas regras
- Emenda 9 - trata dos oficiais e praças
promovidos por ato de bravura. A estes serão
atribuídas nota mínima de aprovação em curso para que não haja prejuízo na carreira.
Mesmo na forma como foi aprovada, a Lei
Complementar 125 ainda traz importantes
avanços, os quais merecem destaque:
- promoção Soldado para Cabo e Cabo a
Sargento - redução do tempo de efetivo serviço para a promoção de Soldado a Cabo. Para os anos de 2013 e 2014, o tempo de efetivo
serviço necessário para a promoção será de
nove anos. Já a partir de janeiro de 2015, cairá de oito anos.
O mesmo ocorre na convocação do Cabo
para fazer o curso de Sargento. Para os anos
de 2013 e 2014, serão necessários nove anos
na graduação de Cabo, mas, a partir de janeiro de 2015, o tempo exigido também será de
oito anos na graduação de Cabo;
- promoção CHO - o tempo de promoção
dos oficiais do Curso de Habilitação para Oficiais (CHO) passa a ser igual ao dos oficiais
do Curso de Formação de Oficiais (CFO). O
limite para a promoção de 2º Tenente CHO foi
reduzido de oito para cinco anos criando, ain-

da, um limite de 11 anos para que o 1º Tenente
do CHO possa ser promovido a Capitão;
- militar sub judice - os militares que estão respondendo a algum tipo de processo (o
chamado sub judice) passam a ter direito às
promoções nos casos de ação legítima, verificada em inquérito ou auto de prisão em flagrante ou, ainda, em procedimento administrativo;
- quadro de Capelão - criação do quadro
de Oficiais Capelães para os Policiais Militares e Corpo de Bombeiros Militares (QOCPL
– PM/BM);
- Promorar Militar - o Tesouro Estadual assegurará ao Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de Minas Gerais
(FAHMEMG) recursos de aproximadamente
R$ 120 milhões por ano, distribuídos em quatro parcelas nos anos de 2013, 2014, 2015 e
2016;
- abono permanência – criação do direito ao abono permanência, que equivale a 1/3
do salário bruto dos militares, levando-se em
consideração o tempo mínimo necessário para que o militar possa requerer sua transferência para a inatividade. O abono permanência

é um incentivo para que os policiais permaneçam na ativa, concorrendo às promoções e demais vantagens que a classe tem direito;
- promoção por invalidez – garantia do
direito à promoção por invalidez, independentemente de vaga e data própria, nos casos
de acidentes ocorridos no exercício da função
de Policial ou Bombeiro Militar;
- promoções por merecimento ou antiguidade - alteração dos percentuais de promoções para 2º Tenente CHO; 1º Tenente
CHO; Capitão PM e Major PM, aumentando o número de militares a serem promovidos
por merecimento ou antiguidade;
- flexibilização para o comando nas promoções - conforme o texto do PLC 31/12, o
Alto-comando, havendo necessidade de adequar o efetivo existente ao previsto em lei,
poderá alterar os períodos e as frações previstos no Artigo 213;
- retorno da promoção por antiguidade – promoção do Major no 24º ano, após o
ano base, a Tenente-Coronel. Já os militares
na graduação de 1º Sargento serão promovidos no vigésimo quarto ano, após o ano base,
a Subtenentes.

Defesa do consumidor ganha
destaque no mandato do deputado
Em 2012, o consumidor mineiro ganhou
mais duas leis a seu favor, ambas de autoria do
deputado Sargento Rodrigues. A primeira delas, nº 20.334, já está em vigor desde o mês de
agosto e estabelece a obrigatoriedade de os fornecedores marcarem a data e o turno de entrega
de produtos e serviços em domicílio. A outra,
aprovada no mês de dezembro, regulamenta os
serviços do tipo couvert pelos restaurantes, lanchonetes, bares e seus congêneres no Estado.

Entrega de mercadoria

Originária do Projeto de Lei (PL) 367/11, a
lei 20.334/11 estabelece que o fornecedor estipule a data e o turno da entrega, quando da
contratação com o consumidor. Os turnos em
que devem ser feitos os agendamentos correspondem aos seguintes períodos: manhã (entre
7 e 12 horas), tarde (entre 12 e 18 horas) e noite (entre 18 e 22 horas). A lei permite ainda
que o consumidor contrate dia e horário determinados para a entrega.
O agendamento deve ser feito por meio do
preenchimento de formulário próprio, que deve conter os seguintes dados do fornecedor:
nome; CNPJ, endereço, telefone para reclamação e e-mail. Em caso de entrega de produto que dependa de montagem ou instalação

a cargo do fornecedor, o documento deve registrar o dia e o horário da execução do serviço.
No caso de descumprimento da norma, o infrator estará sujeito às penalidades constantes na
Lei Federal 8.078, de 1990, que trata do Código
de Defesa do Consumidor.

Fornecimento de couvert

Já está sancionada a Lei 20.621/2013 que
prevê que os estabelecimentos que adotam o
sistema de couvert (serviço caracterizado pelo
fornecimento de aperitivos assim definidos pelo estabelecimento, servidos antes do início da
refeição propriamente dita), disponibilizem ao
consumidor informações claras quanto ao preço
e composição do serviço no cardápio.
De acordo com o deputado Sargento Rodrigues, autor do Projeto de Lei 2.325/11 que deu
origem à lei, não são poucos os problemas e as
reclamações sobre o popular “couvert de mesa”,
que vão desde a falta de informação clara sobre o preço e a composição do serviço, até a cobrança pelo número de pessoas sentadas à mesa, mesmo sem consumo por parte de algumas
delas. “Esse procedimento viola os princípios
orientadores da defesa dos direitos do consumidor, na medida em que se configura como vantagem manifestamente abusiva”, esclarece.

Defesa do consumidor

O deputado Sargento Rodrigues tem se
dedicado a ampliar os direitos do consumidor mineiro. Aprovadas no mês de dezembro de 2011, entraram em vigor no início
deste ano outras duas importantes leis de
sua autoria.
A primeira delas, Lei 20.019/11, proíbe a
cobrança de prestação de serviços por provedores, operadoras de televisão a cabo e similares, quando os serviços não forem prestados de forma efetiva. No caso de falha total
ou parcial, de responsabilidade da empresa,
fica proibida a cobrança de valores relativos
ao período entre o registro da ocorrência pelo
usuário e o reestabelecimento da prestação do
serviço. Caso algum valor seja cobrado indevidamente, o ressarcimento deve ser feito em
dobro.
A outra lei, nº 19.974/11, estabelece que
os restaurantes, bares e similares que comercializam produtos com preço definido
por peso no cardápio são obrigados a disponibilizar balança para pesagem em local
visível e acessível ao público. Ao pesar o
produto, deve ser emitida e apresentada ao
consumidor etiqueta contendo peso e preço
a ser pago.
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Após visita da Comissão de Segurança
Pública, governo autoriza reforma do IML

Em visita ao IML, os deputados constataram as péssimas condições do local

Menos de dois meses após a visita da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa ao Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, em 29 de agosto, a Polícia Civil anunciou
que vai investir R$ 1,5 milhão em obras emergenciais no prédio. A informação foi divulgada no dia 10 de outubro e já era prevista desde o mês de setembro, quando os deputados
receberam correspondência do Superintendente de Polícia Técnico Científica, Gilmar Freitas
de Souza, informando que já haviam sido feitos
os levantamentos dos serviços necessários para melhorar as condições de funcionamento do
local.
O documento, chamado termo de referência,
era composto por um relatório minucioso apontando os problemas encontrados na parte de alvenaria, sistema elétrico, hidráulico, de esgoto,
enfim, em toda a parte estrutural, desgastada pelo uso e deterioração pelo tempo, uma vez que
o prédio tem 34 anos e nunca passou por reforma estrutural. Também estavam nele relacionadas as melhorias necessárias na estrutura física
atual, sobretudo nos setores de Necropsia e Radiologia, Divisão de Laboratório, pintura externa e recuperação do muro e passeios.
A Comissão de Segurança Pública esteve no
IML para apurar denúncias recebidas sobre as
péssimas condições de trabalho e de funcionamento do local. A visita foi agendada após reunião com o Secretário de Defesa Social, Rômulo Ferraz, dias antes, motivada por requerimento
do deputado Sargento Rodrigues, que recebeu
as denúncias e as apresentou à Comissão.
Naquela data, os parlamentares confirmaram
os diversos problemas que estão acontecendo no
IML, que vão desde instalações precárias, infil-

trações, equipamentos enferrujados, até o comprometimento dos resultados de laudos e exames, assim como a exposição dos funcionários
a condições de trabalho totalmente insalubres.
Falta ventilação nas salas onde são armazenados
os corpos, o que gera forte odor, e não há exaustão nas dependências do edifício. Também falta
segurança nos locais onde se encontram materiais inflamáveis e proteção nas salas em que ficam as evidências criminais.
A ida da Comissão ao IML contou com a presença do Secretário de Defesa Social, Rômulo
Ferraz, do Chefe de Polícia Civil, Cylton Brandão, e do Superintendente de Polícia Técnico-científica, Gilmar Freitas.
O deputado Sargento Rodrigues comemorou
a agilidade das providências. Para ele, o que foi
constatado na visita ao IML é inadmissível; a situação é de total precariedade. As instalações e
equipamentos estão em péssimo estado e os funcionários trabalham de forma inadequada e insalubre, desde o médico legista ao responsável
pela limpeza. “Antes de tudo, é desumano expor
profissionais a condições tão degradantes de trabalho. Fico satisfeito em ver que o Governo entendeu a necessidade de agir rápido. O Estado
precisava dar uma resposta urgente a todos que
lá trabalham e à sociedade mineira. É gratificante saber que nossa ação já está gerando atos concretos”, ressaltou Rodrigues.
O deputado espera que este seja o primeiro passo para resolver definitivamente os problemas detectados pela Comissão de Segurança Pública, que vão muito além da reforma e
ampliação do prédio. “Estarei atento e acompanhando de perto a situação do IML de Belo Horizonte”, afirmou Sargento Rodrigues.

Equipamentos enferrujados dificultam o
trabalho dos peritos e médicos legistas

Funcionários trabalham em péssimas condições
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A venda de bebida alcoólica para menores
foi tema de audiência pública da Comissão de
Segurança Pública da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais no dia 04 de setembro. A reunião foi requerida pelo deputado Sargento Rodrigues, com o objetivo de discutir os desafios
e os avanços trazidos com a implantação da Lei
19.981, de 2011, da qual foi relator. A norma estabelece sanções administrativas ao estabelecimento comercial que vender, fornecer, ainda
que gratuitamente, entregar ou permitir o consumo de bebida alcoólica a menores de dezoito
anos. Também foram abordados os mecanismos
de fiscalização e medidas adotadas pelas autoridades competentes para garantir o cumprimento
da referida norma.
O deputado Sargento Rodrigues iniciou sua
fala destacando a preocupação que tem hoje com
adolescentes frequentando casas noturnas e consumindo bebidas alcoólicas sem uma fiscalização
eficaz e, muitas vezes, com o consentimento dos
pais, o que é ainda mais grave. Ele alega que apesar da idade mínima para a compra de bebidas ser
determinada em lei, o problema pede mais fiscalização por parte das autoridades competentes.
De acordo com o deputado, a lei, que já está
em vigor, ainda não gerou sanção alguma a bares mineiros. “Não tivemos blitz aqui. Em São
Paulo já aconteceram várias, com a presença do
governador, inclusive. A facilidade para se autuar os locais é grande, tendo em vista que apenas o copo na mão do menor já é suficiente para aplicar sanção ao local. As autoridades daqui
precisam de uma sacudida. Como legisladores, temos grande responsabilidade sobre os jovens”, declarou.
Na prática, os adolescentes consomem bebidas alcoólicas publicamente, sem que sejam obrigados, pelos locais de venda, a apresentarem documento que comprove idade igual ou superior a
18 anos. “Os jovens estão vulneráveis ao consumo de bebidas em razão não somente de estarem
em processo de formação, como também por estarem expostos à divulgação de propagandas do
produto, quase sempre associado a imagens que
remetem à saúde, vigor e sensualidade”, disse o
deputado. “Esta discussão é de fundamental importância para que esta realidade não seja negligenciada pela sociedade”, completou.
O deputado lembrou ainda que é preciso aumentar a penalidade para quem vender ou fornecer bebida alcoólica para menor. “As multas
impostas por sanções administrativas são muito pequenas em relação ao lucro que os donos
dos estabelecimentos têm com a venda. É preciso criminalizar o ato, fazendo valer o Estatuto da Criança e o Adolescente e o Código Penal, que prevê pena de 2 a 4 anos de detenção”,
ressaltou. Ele ainda citou o exemplo da cidade
de Diadema, onde ouve considerável redução da

Ricardo Barbosa – ALMG

Comissão cobra punição mais rigorosa
para venda de bebidas alcoólicas a menores

Comissão de Segurança Pública debate os desafios e os avanços trazidos com a implantação da Lei Estadual nº 19.981

criminalidade com a proibição do funcionamento de bares após as 23 horas.
A audiência contou com a presença de várias autoridades ligadas ao tema, dentre elas: a
juíza de Direito da Vara Infracional da Infância
e do Adolescente e da Juventude de Belo Horizonte, Valéria da Silva Rodrigues; a coordenadora do Comissariado da Vara Cível da Infância e da Juventude da Capital, Ângela Maria
Xavier Muniz; o superintendente do Centro de
Referência Estadual de Álcool e Drogas, da
Secretaria de Estado de Defesa Social, Amauri
Costa Inácio da Silva; o coordenador de Operações Policiais do Departamento de Trânsito (Detran-MG), Ramon Lisboa; o comandante da 4ª Companhia Especial de Polícia Militar

da Capital, Região Centro-Sul, major Carlos
Alves, e a delegada da Delegacia Especial de
Proteção da Criança e do Adolescente, Yara
França. Todos defenderam fiscalizações mais
rigorosas e aumento do rigor na punição aos
infratores.
Ao final da reunião, o deputado Sargento Rodrigues reafirmou sua opinião de que a sanção
de até 1.500 Ufemgs aos comerciantes, prevista
pela Lei 19.981, é branda. Segundo ele, é preciso “pesar a mão” para que a lei tenha mais efetividade. O deputado defende, ainda, mais empenho das forças de segurança na fiscalização.
“Minha preocupação é que a norma tenha resultados, uma vez que ela complementa o Estatuto
da Criança e do Adolescente”, concluiu.

Fardamento feminino agora é lei
As servidoras da segurança pública de Minas conquistaram o direito a ter uniformes
confeccionados especificamente para a anatomia feminina. Desde agosto de 2012, está
em vigor a Lei 20.371, que disciplina a venda do fardamento próprio das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e dos demais órgãos de segurança pública do Estado.
A lei, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, prevê, entre outras coisas, que os uniformes devem ter confecção diferenciada para homens e mulheres.
O deputado Sargento Rodrigues afirma
que a lei adverte para o princípio da isonomia. “Desde a época em que servi na Polícia
Militar, sempre achei um absurdo as mulhe-

res vestirem exatamente o mesmo fardamento dos homens. As diferenças físicas precisam ser respeitadas, não só por uma questão
de conforto, mas, também, de funcionalidade.Muitas vezes passamos a maior parte do
nosso dia com a roupa que trabalhamos, e nos
órgãos de segurança não é diferente”, ressalta o deputado.
A lei, além de disciplinar a comercialização do fardamento, proíbe a sua doação ou
reutilização. Assim, ao término de sua vida
útil, as peças de vestuário próprio das entidades de segurança pública deverão ser entregues pelo servidor ou militar ao órgão ou à
corporação a que pertença, que providenciará
sua inutilização.
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Em março de 2012, o Colégio Ordem e Progresso completou 50 anos. Durante a solenidade
comemorativa, o deputado Sargento Rodrigues
foi homenageado, recebendo uma placa em
agradecimento pelo compromisso e importante
contribuição para o desenvolvimento e melhorias da escola.
Sempre preocupado com a educação, o deputado tornou-se parceiro do Ordem e Progresso e tem contribuído para melhorar a infraestrutura para alunos e funcionários. Por meio de
emendas ao Orçamento do Estado, destinou ao
Colégio quase R$ 140 mil. Verba de R$ 25 mil
viabilizou a montagem da sala de informática,
equipada com 25 computadores interligados em
rede e com acesso à internet. Com mais R$ 50
mil, foram compradas 400 novas carteiras universitárias para mobiliar as salas de aula e uma
emenda no valor de R$ 60 mil foi utilizada para
a construção da quadra de esportes.

Afastamento de
diretora e redução
de turmas

Alair Vieira - ALMG

Deputado é homenageado pelo
Colégio Ordem e Progresso

O Chefe da Polícia Civil, Cylton Brandão, entregou ao deputado a placa da homenagem

Policiais Militares recebem
Medalha Mérito Legislativo
de incentivo para outros companheiros”, destacou o deputado.

A Medalha

A Medalha de Ordem do Mérito Legislativo foi criada em 1982 (Resolução nº 2.778) e
é concedida nos graus Grande Mérito, Mérito
Especial e Mérito, para prestar reconhecimento às pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou
estrangeiras, que tenham se destacado ou por
serviços prestados ao bem comum ou por méritos excepcionais.
Em 2012, o evento teve como tema os 80
anos do voto feminino no Brasil, que foi instituído no Código Eleitoral Brasileiro, por meio
do decreto 21.076 de 1932, do ex-presidente
Getúlio Vargas. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Carmen Lúcia
Antunes Rocha, foi a oradora da solenidade.

Marcelo Metzker - ALMG

Sargento Rodrigues também teve participação decisiva no afastamento da antiga diretora,
que estava fazendo uma administração um tanto quanto polêmica, com redução de número de
vagas e demissões injustificadas de professores.
Foi dele a autoria do requerimento para a realização de audiência pública na Assembleia Legislativa, em fevereiro último, para discutir a
redução do número de vagas para o período noturno e a insatisfação dos alunos e professores
com os atos administrativos da então direção.
A reunião foi uma continuação das discussões iniciadas em setembro de 2011, na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, ocasião
em que foi firmado um acordo entre os deputados, representantes da direção da escola e da Secretaria de Estado de Educação, afirmando que
o número de vagas seria mantido.
Na cerimônia de aniversário da escola, a Secretária de Estado de Educação, Ana Lúcia Gazzola, informou que 450 alunos já estão frequentando as aulas à noite e que a expectativa
é que aumente ainda mais o número de vagas.

Assim como tem feito há alguns anos, dois
policiais militares estiveram entre os escolhidos pelo deputado Sargento Rodrigues para
receber a Medalha do Mérito Legislativo. A
solenidade aconteceu no dia 08 de novembro
último, quando 227 pessoas foram homenageadas por terem se destacado em suas áreas de
atuação, para o bem estar da sociedade.
Indicados pelo deputado, foram agraciados
o Major Marcelo Campos Pinheiro, subcomandante do Batalhão de Polícia de Eventos,
e o Sargento Sandro Raimundo da Silva, de
São João Del Rey. Ambos têm desenvolvido
importante trabalho na Polícia Militar e homenageá-los foi a forma encontrada por Sargento
Rodrigues para reconhecer publicamente seus
méritos. “A maioria das ações policiais fica no
anonimato. Nada mais justo e merecido que
torná-las públicas! Esta é, também, uma forma

A Comissão de Direitos Humanos cobrou explicações
sobre atos da direção do Colégio

O Deputado Sargento Rodrigues com os homenageados
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Atuação do deputado Sargento
Rodrigues é destaque na Assembleia
Há 14 anos o deputado Sargento Rodrigues tem se destacado como um dos parlamentares mais atuantes na Assembleia
Legislativa de Minas. Somente em 2012,
foram quatro leis aprovadas, treze projetos apresentados, dentre os quais estão três
Propostas de Emenda à Constituição, além
de quase cinquenta pronunciamentos feitos
em Plenário.
Outra importante característica do trabalho do deputado tem sido a ativa participação nas Comissões, com destaque para as de
Direitos Humanos, onde é suplente e a de
Segurança Pública, da qual é membro efetivo. Foram cerca de trezentos requerimentos
apresentados cobrando providências e encaminhando documentos para autoridades, órgãos públicos, instituições, dentre outros.
Rodrigues também solicitou realização
de mais de oitenta audiências públicas e visitas externas, sempre que alguma denúncia ou reclamação chegou ao seu conhecimento. Desses requerimentos, quarenta
audiências foram realizadas e três visitas
concretizadas. Melhorias foram providenciadas, injustiças corrigidas, estruturas melhoradas, benefícios alcançados e desvios
punidos!

Balanço do trabalho realizado em 2012
Requerimentos de pedido de providência, visita,
encaminhamento e audiência pública)
Autoria do Deputado

179

Autoria conjunta

130

Comissão de Direitos Humanos

141

Comissão de Segurança Pública

136

Outras comissões

32

Projetos apresentados
Propostas de Emenda à Constituição

3

Projetos de Lei

9

Projetos de Lei Complementar

1

Projetos transformados em lei

4

Pronunciamentos em Plenário

49

Audiências Públicas realizadas

Só em 2012, o deputado ocupou a
Tribuna quase cinquenta vezes

Manifestação de Aplauso
Autoria do Deputado

83
11

Autoria do Deputado

29

Aprovadas autoria conjunta

Autoria conjunta

11

Policiais e Bombeiros Militares

Comissão de Direitos Humanos

21

Policiais civis

60

Comissão de Segurança Pública

16

Policiais federais

47

Autoridades e outros

19

Outras comissões

3

659

Em 2012, mais de quarenta
municípios foram visitados
Desde o primeiro mandato assumido, o deputado Sargento Rodrigues sempre fez questão
de estar próximo de seus eleitores. Para ele, ouvir a opinião, críticas e sugestões é fundamental na construção de uma atuação participativa.
Votado em quase todos os municípios de Minas, Rodrigues sabe da dificuldade que os companheiros do interior têm para se deslocar até a
capital para acompanhar, de perto, seu trabalho.
Pensando nisso, o deputado estabeleceu
uma rotina de viagens que vem sendo cumprida rigorosamente. Somente em 2012, foram

Teófilo Otoni

quase cinquenta municípios visitados. Em cada
cidade, Rodrigues reuniu-se com seus eleitores
e familiares para agradecer o apoio recebido na
região e prestar contas do mandato.
“Tenho imensa satisfação em visitar os companheiros do interior. Mesmo com todas as ferramentas tecnológicas que temos hoje para divulgar informação, ainda acredito que o corpo a
corpo, o olho no olho é a melhor forma de avaliarmos nosso trabalho. Tivemos reuniões com
mais de cem pessoas e com menos de dez, mas
nenhuma é mais ou menos importante que a ou-

Uberaba

tra. Todas foram igualmente gratificantes e
agradeço, de coração, a cada companheiro que
dedicou seu tempo a nos ouvir”, destacou Sargento Rodrigues.
A participação nesses encontros é de extrema importância, pois é a oportunidade que
o eleitor tem de estar mais próximo do deputado, compreender como funciona o trabalho
parlamentar, esclarecer dúvidas, apresentar
sugestões, críticas e cobrar ações.
Fique atento à agenda de viagens de 2013,
sempre divulgada no site do deputado!

Unaí
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A preocupação com a segurança na região da
Pampulha motivou o deputado Sargento Rodrigues a requerer uma audiência pública da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, realizada no final do
mês de outubro. O objetivo foi ouvir o Governo
do Estado sobre as medidas preventivas que serão tomadas em função do previsto aumento no
fluxo de pessoas e veículos nos cerca de 40 bairros da Pampulha nos próximos anos.
Além da Copa das Confederações, em 2013,
e da Copa do Mundo, no ano seguinte, a região
vem passando por um processo acelerado de
ocupação, com a construção de inúmeros hotéis,
condomínios e empreendimentos comerciais.
Preocupado com essa situação, Sargento Rodrigues chamou para a reunião várias lideranças comunitárias e representantes das Polícias Civil e
Militar e do Corpo de Bombeiros.
Hoje há uma estimativa de que mais de 150
mil pessoas circulem por dia na região, incluindo
o público da UFMG. Nos finais de semana e feriados este número praticamente duplica. Além
de ponto turístico da cidade, a Pampulha é palco
de variados eventos esportivos e culturais, o que
tem atraído, cada vez mais, a abertura de bares e
casas noturnas.
É notável também a expansão imobiliária e o
crescimento dos bairros vizinhos. Inúmeros prédios estão sendo construídos nos bairros São José, Ouro Preto e Paquetá, e dez condomínios,
com prédios de vinte andares cada, estão em fase final das obras, no recém-criado bairro Alto do Engenho. Existe ainda a possibilidade de
construção de uma área para receber até trinta
mil pessoas, na Av. Clóvis Salgado, no bairro
Santa Terezinha.
Todos esses fatores têm aumentado a população dos bairros, do trânsito e do comércio local. Também já ocasionaram mudança completa
e radical do perfil da região e aumento significativo da criminalidade. Ocorrências de “saidinha
de banco”, assaltos a transeuntes, assaltos a residências e comércio, principalmente nas imediações do Mineirão, têm sido frequentes.
Atualmente, a região é atendida pelo 34º
BPM que, apesar do esforço, possui outras três
Companhias que absorvem a maior parte dos
recursos do Batalhão, atendendo as regiões do
Caiçara, Alípio de Melo, São Cristóvam e adjacências. Em 2006, teve início um trabalho preventivo com a comunidade da Pampulha que hoje está comprometido, uma vez que os policias
são empenhados no atendimento de inúmeras
ocorrências.
O deputado Sargento Rodrigues ressalta que
a Pampulha possui características diferentes e
necessita de uma atenção especial e urgente em
função dos problemas e transformações. “Todos
esses fatores mudaram o perfil da região e geraram um aumento da criminalidade. É preciso rever as ações de segurança local e a instalação de
um Batalhão da Polícia Militar na Pampulha seria a garantia da permanência do efetivo e das
viaturas na região, além de outras estratégias de
policiamento”, conclui Rodrigues.
Membros de várias associações da região estiveram presentes na audiência, representando a
população local. Entre as principais reivindica-

Marcelo Metzker - ALMG

Aumento da criminalidade na
Pampulha é tema de audiência

A população cobrou medidas efetivas das autoridades presentes

ções dos moradores está exatamente a instalação de um batalhão da PM na Pampulha, também sugerida pelo deputado. Mas o comandante
do Policiamento da Capital, coronel Luiz Rogério de Andrade, afirmou que, apesar de esse ser
também o desejo da corporação, esta é uma ação
para médio ou longo prazo. Sargento Rodrigues
sugeriu, então, a criação de uma ou duas companhias da PM, que têm estrutura menor.
Ao final da reunião, o deputado Sargento Rodrigues apresentou requerimento para que as notas taquigráficas da reunião, contendo os relatos
dos moradores, sejam enviadas ao governador
Antonio Anastasia, ao secretário de Defesa Social e aos comandantes das polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado. “Essas
falas representam a voz da comunidade dizendo
ao Poder Público que está insatisfeita e que quer
soluções urgentes para as demandas trazidas,
mas que, apesar disso, não está do lado oposto
do Estado. Ao contrário; quer ser parceira, e isso
é fundamental”, ponderou.
Rodrigues destacou a importância da participação da sociedade civil e parabenizou a todos
os presentes pelas colocações feitas. “As pessoas que vieram aqui hoje são trabalhadores, pais
e mães de família, que abraçaram esta causa em
defesa de todos aqueles que frequentam e moram na região da Pampulha. Elas não estão em
busca de estatísticas e nem pretendem contrapor
o que dizem as autoridades. O que querem é serem ouvidas e ver o empenho do Estado em resolver os problemas, com propostas e ações efetivas”, ressaltou o deputado.

Movimento contra a verticalização

Esta não é a primeira vez que o deputado Sargento Rodrigues atua em defesa da região da
Pampulha. Em março de 2012, a Comissão de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
da Assembleia esteve reunida discutindo a decisão do Conselho Municipal de Política Urbana (Compur) de Belo Horizonte, de autorizar a
construção de dois prédios na Avenida Alfredo
Camarate, na região da Pampulha.
A reunião, que teve como um dos requerentes o deputado Sargento Rodrigues (PDT), objetivou avaliar o impacto ambiental da construção
de prédios na orla da Lagoa da Pampulha, veri-

ficar o cumprimento da Lei de Uso e Ocupação
do Solo, o respeito ao silêncio, a melhor ordenação do tráfego de veículos, a limpeza urbana e a
adequação dos eventos públicos às leis municipais em vigor.
O deputado Sargento Rodrigues ressaltou que
a verticalização prejudica não só os moradores
da região, mas Belo Horizonte como um todo, já
que se trata de uma área que integra o patrimônio cultural da cidade. Para ele, a definição das
normas para ocupação dos terrenos na Pampulha deveria ser feita mediante consulta à população. “Incomoda-me a forma como esse processo
foi atropelado. O que está acontecendo é imoral
e ilegal”, declarou.

Ato em defesa
da Pampulha

Deputado participa de protesto contra verticalização

Engajado nesta luta, no dia 15 de abril,
o deputado participou de caminhada em defesa da Pampulha, em ato contra a verticalização da região. “Fiz questão de participar
de mais esse ato em defesa do maior cartão postal da nossa capital. Se nos calarmos
diante desse abuso, corremos sério risco de,
amanhã, vermos o conjunto arquitetônico se
perder em meio a espigões”, destacou o deputado. Rodrigues manifestou seu apoio e
cumprimentou as Associações de bairro pelo incansável trabalho em defesa da região.
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O deputado Sargento Rodrigues tem sido
um importante parceiro dos servidores do Poder Judiciário, sempre que surge uma demanda
da classe. Na Assembleia Legislativa, ao lado
dos sindicatos, atua como defensor incansável
dos direitos da categoria. Em julho de 2012, requereu uma audiência da Comissão de Administração Pública para discutir a não implementação de direitos conquistados, garantidos por
meio da Lei Complementar 105, de 2008.
Dentre esses direitos está a exigência do diploma de bacharel em Direito como requisito
para os próximos concursos para oficial de Justiça, bem como a equiparação salarial dos oficiais de nível médio com os de curso superior,
o pagamento de gratificação de chefia a contadores e escrivães, a falta de indexação do índice da data-base em 2012, bem como o corte
do ponto dos grevistas da 2ª instância e as promoções verticais atrasadas. “Esses direitos precisam ser efetivados. Não adianta ter uma lei
aprovada sem o seu cumprimento”, defendeu
Sargento Rodrigues.
Participaram da audiência o presidente do
Sindojus, Wander da Costa Ribeiro, a presidente do Serjusmig, Sandra Margareth Silvestrini
de Souza, e o coordenador-geral do Sinjus, Robert Wagner França. Os três também exigiram
o cumprimento das citadas medidas, já contempladas em lei.
O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Joaquim Herculano
Rodrigues, foi convidado, mas não compareceu nem mandou representante, atitude lamentada pelo deputado. Ele solicitou ao presidente que adotasse uma postura mais democrática
e de maior aproximação com os servidores. “O
Projeto de Lei Complementar que originou a
LC 105 foi votado em 2008, já prevendo a exigência de curso superior nos concursos do TJ,
o que atendia à recomendação do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ)”, explicou.
O deputado ainda lembrou que no projeto ficou definido que, no prazo de 120 dias, o
Tribunal encaminharia uma proposta sobre as
gratificações para cargos que exercessem atividades de chefia. Só que, atendendo ao pedido do presidente do TJ à época, o governador
vetou essas medidas. “Mas a Assembleia, de
maneira soberana, derrubou os vetos”, destacou. Ainda assim, segundo o deputado, o presidente do TJ pediu ao governador para entrar
com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADIN) contra o projeto e o próprio TJ concedeu liminar favorável à ADIN.
Ao final da audiência pública, o deputado
Sargento Rodrigues apresentou um requerimento solicitando o envio de pedido de providências ao CNJ para que determine ao TJMG a
implementação dos direitos conquistados pelos
servidores, em especial, os garantidos nos artigos 57, 63 e 67 da LC 105, bem como a regularização do ponto dos servidores que aderiram
à greve e o cumprimento das promoções verticais atrasadas.

Lia Priscila

Deputado cobra efetivação de direitos
dos servidores do Poder Judiciário

Os servidores lotaram o plenarinho IVda Assembleia

Deputado destaca trabalho dos
servidores da segurança de Minas
Como representante dos servidores da segurança pública, o deputado Sargento Rodrigues acompanha rotineiramente as ações
dos policiais, bombeiros e agentes penitenciários de Minas. Sempre que uma ocorrência de maior complexidade ou que envolva
grandes apreensões é trazida ao seu conhecimento, o deputado tem requerido, nas comissões de Segurança Pública e de Direitos
Humanos, manifestações de aplausos para os
profissionais envolvidos. Do soldado ao coronel, do agente ao delegado, todos são citados nominalmente.
No ano de 2012, quase quinhentos policiais

civis, militares e federais, além de bombeiros
e de agentes penitenciários tiveram seu trabalho destacado pela Assembleia Legislativa. “O
ideal é que pudéssemos homenagear a todos
que zelam pela nossa segurança, mas, infelizmente, isso não é possível. Assim, requerer essas manifestações de aplauso foi uma das formas que encontrei de valorizar toda a classe.
Antes de eu ser eleito, policiais só eram lembrados na Assembleia se alguém os denunciasse. Hoje, os feitos dos guardiões da nossa
sociedade são reconhecidos e os seus direitos
defendidos e respeitados pelo parlamento mineiro”, destaca Rodrigues.
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Silvio César Benedito escreveu, em 16/07/12:
“Exmo Sr Deputado, venho comunicar que nesta data
recebi o reembolso das despesas hospitalares referentes ao
tratamento de urgência/emergência de minha esposa. Os
pesados débitos foram abatidos de meus vencimentos e ainda tive restituída a parte que já havia pago através do IPSM. O IPSEMG reconheceu o direito do tratamento por
parte da segurada, professora da rede estadual, e restituiu
os valores gastos.
Venho destacar que tal processo foi solucionado graças
ao senso de justiça da administração pública e, especialmente, devido à vossa intervenção na defesa dos direitos
deste cidadão mineiro e policial militar, 1º Tenente PM Sílvio César Benedito. Rogo a DEUS que abençoe vossa trajetória e vos conceda saúde para dar continuidade à tão
brilhante carreira política a qual, para meu orgulho, foi estruturada na tradicional família mineira e nos valores policiais militares.
Um grande abraço, força e saúde.
Coloco-me à vossa inteira disposição e espero retribuir
essa inestimável ajuda dando continuidade ao meu trabalho na Polícia Militar, socorrendo e protegendo o povo mineiro, pois sei que esse é o vosso maior interesse.”
Sílvio C. Benedito - 1º Ten PM
Paulo Mantovani escreveu, em 03/08/12:
“Exmº. Sr. Deputado e Amigo Rodrigues, com muita honra lhe convido para a formatura do CEFS em JF. Aproveito o momento e lhe agradeço por esta conquista, não fosse você e sua equipe não estaria agora formando sargento,
vez que o tempo passou e eu não aproveitei quando jovem
(CFS). Mas sua luta em prol de nossa classe sempre foi
grande e sempre visando o nosso bem estar. Obrigado irmão, que o Grande Arquiteto do Universo sempre lhe dê
forças, saúde, paz, prosperidade e fraternidade para continuar a ajudar as pessoas. Abraços.”
... Bento Mantovani Al- CEFS/2012 (JF)

Marcos escreveu, em 21/12/12:
“Excelentíssimo Sr. Deputado Estadual Sgt Rodrigues,
sou Oficial da PMMG, Aspirante da Turma de 1993, promovido a Capitão em 1999, ou seja, hoje com 13 anos no
Posto. Nunca tive o prazer de falar, pessoalmente, com Vossa Excelência, entretanto, sempre vi nas vossas atitudes, altivez, compromisso e grande respeito à tropa e, exatamente
por isso, tenho, assim como minha família, votado no senhor desde a primeira eleição e, logicamente, continuaremos a votar e, mais, incentivando outras pessoas a assim
procederem, haja vista nunca antes na história da PMMG
e de MG, termos tido um representante tão afinado com os
propósitos de nossa querida Polícia e demais órgãos de Segurança Pública. Quero deixar registrado, aqui, Deputado, que o PLC 31, aprimorado pelas emendas que o senhor
tem conseguido viabilizar a aprovação, será um alento para
muitos profissionais, trazendo de volta a esperança de que
vale, sim, a pena trabalhar bem, com honestidade, honradez, pois o reconhecimento pelo trabalho é recompensado!
Isso, inequivocamente, deve valer para o senhor também,
pois, é inquestionável a força de trabalho que observamos
no senhor, que não mede esforços para a consecução dos
objetivos. Não sei se serei promovido dia 25 de dezembro
próximo (pelo PLC 31, sim...pela regra em vigor, somente
em 2014), mas, independente disso, quero agradecer, imensamente, a Vossa Excelência, pelo empenho, compromisso e
resgate da esperança em dias melhores para todos nós. Tenha a certeza que serei vetor de um slogan, doravante, de
que tais mudanças positivas somente foram possíveis, pela atuação decisiva e competente do SGT RODRIGUES!!!
Obrigado.”
Capitão Marcos - 24 BPM
OBS: o Capitão Marcos foi promovido a Major, graças à Lei Complementar 125/12.
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