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CPI da telefonia aponta
crimes contra consumidores

Os deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da
telefonia apuraram os danos aos consumidores na prestação inadequada de serviços de telefonia móvel oferecida pelas operadoras que atuam no Estado, como a falta de investimento e defasagem tecnológica, a queda frequente de ligações, a má prestação na transmissão de dados, cobrança de valores indevidos, atividades nos call centers e a radioatividade gerada pelas antenas
radio-base
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Deputado Sargento
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20 anos de
ingresso das
mulheres no Corpo
de Bombeiros
Militar

Colégio Tiradentes
recebe R$600 mil
através de emenda
parlamentar do
Deputado Sargento
Rodrigues

Uso de
máscaras nas
manifestações
é proibido em
Minas Gerais

Policiais e
Bombeiros
Militares recebem
R$100 mil para
capacitação
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Formatura do CEFS/2013
O deputado Sargento Rodrigues participou da solenidade de formatura do Curso Especial de Formação
de Sargentos (CEFS) da Polícia Militar de Minas Gerais que ocorreu no Mineirinho, em Belo Horizonte,
em 5 de dezembro de 2013.
O Curso Especial de Formação de Sargentos iniciou em quatro de junho de 2013, encerrando em cinco de dezembro. Foram cinco meses de estudos à distância e presencial. Os novos Sargentos receberam
conhecimentos proﬁssionais para exercerem funções
de comando e gerenciamento de atuação na corporação. Tornaram-se Sargentos os Cabos do quadro da
Polícia Militar de Minas Gerais e especialistas da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), totalizando 2500 em todo o Estado e 1020 em Belo Horizonte, distribuídos em 53 turmas.
O primeiro lugar do CEFS, o Sargento Alisson, foi
agraciado com a Medalha de Mérito Intelectual. Os
três primeiros lugares que obtiveram melhores desempenhos ao longo do Curso Especial de Formação de
Sargentos foram:
Primeiro Lugar: 3º Sargento Alisson

Segundo Lugar: 3º Sargento Anderson
Terceiro Lugar: 3º Sargento Sirlei
Segundo o deputado Sargento Rodrigues, é uma
grande alegria fazer parte dessa solenidade do CEFS.
“Participar de uma formatura de policiais é muito gratiﬁcante, pois é um momento de coroamento do êxito
de todos os formandos. Aliado a isso, é um sentimento prazeroso rever amigos e companheiros, sendo que
muitos deles serviram comigo ao longo da minha carreira. Peço a Deus que ilumine a todos, abençoando
suas famílias. Parabéns aos companheiros e companheiras”, ressalta.
As promoções dos novos Sargentos ocorreram devido a grande empenho do deputado Sargento Rodrigues que com aprovação da Lei Complementar nº
74/2004, que deu início ao processo de promoção
por tempo de serviço, sendo aperfeiçoada pela Lei
Complementar nº95/2007, pela Lei Complementar
nº 109/2009 e pela Lei Complementar nº125/2012,
permitindo que os Cabos com 9 anos na graduação
fossem convocados para esse Curso.
Desde 2004 são quase 30 mil Praças promovidos

de Soldado a Cabo e de Cabo a Sargento. “Essa promoção representa ganho salarial na vida pessoal do
policial, bombeiro e toda sua família”, destaca Sargento Rodrigues.

2014
O deputado Sargento Rodrigues também participou da solenidade de formatura do Curso Especial de
Formação de Sargentos (CEFS 2014) da Polícia Militar de Minas Gerais, na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos (EFAS).
O Curso Especial de Formação de Sargentos iniciou em fevereiro de 2014 e com seu encerramento,
formaram na noite da última quinta-feira, 29/5/2014,
199 sargentos especialistas.
Na solenidade, a primeira colocada da turma, 3º
Sargento Fernanda de Carvalho e Silva, foi agraciada com a Medalha de Mérito Intelectual, entregue
pelo comandante da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos, Tenente Coronel Mauro Lúcio Alves.
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Deputado Sargento Rodrigues
presta homagem ao Batalhão Rotam
Pelo reconhecimento de todo o trabalho, lealdade
e seriedade, o Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (ROTAM) foi homenageado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). A solenidade, requerida pelo deputado Sargento Rodrigues, que também foi um dos integrantes da ROTAM, foi presidida pelo 1º Vice-Presidente da ALMG, deputado Ivair
Nogueira.
O batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas foi
fundado em 4 de fevereiro de 1981 pelo então Comandante do Batalhão de Polícia de Choque Tenente Coronel Klinger Sobreiro de Almeida. À época, um
grupo de oﬁciais e praças foram convocados pelo comando da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG)
para criar uma modalidade de policiamento que pudesse buscar a paz social.
A missão da ROTAM era recobrir a malha protetora de policiamento ostensivo, dentro de uma nova
concepção operacional, onde os policiais receberiam as atribuições especíﬁcas de atuar, preventiva e/ou repressivamente contra a marginalidade. A
tropa destinada às operações nas Rondas Táticas
teve forte instrução durante vários meses, visando o
sucesso no momento certo. As equipes designadas
para comporem a linha de frente desse novo batalhão foram devidamente orientadas e treinadas.
Atualmente a ROTAM possui um efetivo de 383 policiais militares.
De 2001 até agosto de 2013, os Policiais do batalhão ROTAM apreenderam 13.154 armas de fogo;
11.154 ﬂagrantes ratiﬁcados; 31.459 maiores conduzidos; 8.765 menores apreendidos; 956 veículos
recuperados; 5.674 kg de maconha apreendida; 482
kg de Crack; 304.854 de Crack em pedra; 719 kg de

Cocaína, R$ 831.093,00 em dinheiro recuperado e
17.437 operações realizadas.
De acordo com o deputado Sargento Rodrigues,
cada policial militar que passou pela ROTAM cumpriu
o seu dever. “A construção de uma instituição é feita
dia a dia e esta só se consolidará no tempo e no espaço através dos esforços, do comprometimento de cada
um. Neste sentido, podemos aﬁrmar que cada soldado que passou pelo Batalhão ROTAM verdadeiramente deu sua contribuição. Ao longo desses anos, muitos
tombaram no cumprimento do dever, muitos foram feridos, mas sempre com o ideal de servir e proteger a
população”, disse.
Sargento Rodrigues também relembrou sua passagem pelo batalhão. “Aos novos soldados integrantes
desta unidade, ﬁca aqui nosso respeito, nossa admiração e o reconhecimento por todo trabalho prestado, mas é preciso olhar para o retrovisor da história
e reconhecer o valor daqueles que lhes passaram o
bastão, honrem o nome dessa unidade, pois, por ela,
muitos tombaram no cumprimento do dever”, enfatizou .
O Tenente-Coronel Carlos Alberto do Sacramento, Comandante do Batalhão ROTAM, aﬁrmou que é
com grande alegria que receberam a homenagem em
reconhecimento pelo trabalho dos policiais da ROTAM. O comandante ressaltou que os militares participam de vários cursos de capacitação, destacando
as inúmeras ações dos rotanianos. O batalhão renovou recentemente toda sua frota e trocou seu uniforme por um mais confortável e com uma maior proteção individual.
“O mais importante do que receber uma homenagem, é merecê-la”

20 anos de ingresso das mulheres
no Corpo de Bombeiros Militar
O deputado Sargento Rodrigues também homenageou, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, as
mulheres do Corpo de Bombeiros Militar pelos 20 anos
de ingresso na Corporação

Em 1993, apresentaram-se no 1º Batalhão de Bombeiros as 80 candidatas aprovadas no primeiro concurso para mulheres soldados no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Da primeira turma, formaram-se
68 mulheres. Estas bombeiras hoje são Capitães, Tenentes, Sargentos e Cabos. A representante das mulheres que ingressou na primeira turma e recebeu a placa
que simboliza a homenagem foi a Capitã Daniela Lopes
Rocha da Costa.
Para o deputado Sargento Rodrigues, esta homenagem é o reconhecimento do esforço, persistência e bravura. “Elas merecem esta bela homenagem porque estão conquistando seu espaço, indo a campo, estudando
e se estabelecendo cada vez mais”, parabenizou.
O parlamentar lembrou em seu pronunciamento que
não havia o reconhecimento da mulher no Estatuto dos
Militares. “Desde quando cheguei nesta Casa, pude observar que o Estatuto dos Militares Estaduais, Lei 5.301
de 1969, nunca havia sido alterado e reconhecido a
presença da mulher nas corporações, tanto da Polícia
Militar de Minas Gerais quanto no Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais. Com a nossa presença no parlamento, mudamos esta realidade”, aﬁrma.
Rodrigues destacou os benefícios conseguidos para
a Corporação, como a aposentadoria das mulheres militares aos vinte e cinco anos de serviço, a fabricação do
fardamento feminino que passou a ser obrigatória, obedecendo a anatomia feminina, a licença maternidade de
cento e oitenta dias e a redução da jornada de trabalho
para quem tem ﬁlhos com necessidades especiais.
Segundo a homenageada, Capitã Daniela Lopes Rocha da Costa, hoje, as mulheres estão presentes em todos os setores do Corpo de Bombeiros. “Nos destacamos na evolução da carreira. Quando ingressamos, tudo
eram incertezas. Hoje, estamos presentes em todos os
setores. Houve uma conquista muito grande”, aﬁrma.
No Curso de Formação de Sargentos (CFS) e no curso de combate contra incêndio, as mulheres obtiveram
o primeiro lugar, mesmo sendo 439 em um universo de
5400 bombeiros.

Centenário do Hospital
da Polícia Militar
A Assembleia Legislativa de Minas Gerais realizou, ainda, reunião especial em homenagem aos 100
anos de fundação do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais (HPM), requerida pelo deputado Sargento
Rodrigues,
O Hospital Militar foi criado em agosto de 1913 e
instalado em maio de 1914. Na época de sua fundação, a proposta era organizar o serviço de saúde na
Força Pública do Estado que possuía um efetivo com
cerca de 3.500 homens. O HPM possui, hoje, 1.060
funcionários entre militares e civis, 35 especialidades,
atende 30 mil consultas ambulatoriais, 7 mil pacientes no pronto atendimento e realiza 350 cirurgias por
mês. São 2.500 pessoas circulando por dia em suas
instalações, chegando a 230 mil em condições de serem atendidas.
Em seu pronunciamento, o deputado Sargento Rodrigues deixou claro que o Hospital da Polícia Militar
é muito eﬁciente. “O HPM, ao longo desses cem anos,
tem exercido sua missão com muita qualidade nos
serviços prestados com atenção, carinho e muita dedicação, visando salvar vidas de policiais, bombeiros
militares, dependentes e pensionistas”, aﬁrmou. Para
o parlamentar, o HPM é hoje uma referência na comunidade de saúde, não só no Estado, mas também no
País, pela complexidade e excelência nos resultados.
Sargento Rodrigues destacou que o HPM é a retaguarda da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.
“Quero registrar a gratidão a todos os funcionários do
HPM que se esforçam para fazer um bom atendimento à família militar, que trabalham com amor, acolhimento e carinho aos pacientes. Sem o hospital, não
seria possível aos policiais e bombeiros fazerem a segurança do nosso Estado”, destacou.
Ao ﬁnal, Rodrigues parabenizou a todos que fazem
parte da história do HPM. “É de coração que, hoje,
fazemos esta homenagem com alegria, orgulho e satisfação. Parabéns aos servidores do Hospital da Polícia Militar que tão bem amparam, assistem e socorrem aos policiais e bombeiros militares”, parabenizou.
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Colégio Tiradentes recebe
R$600 mil destinados pelo
deputado Sargento Rodrigues
Deputado Sargento Rodrigues
Colégio Tiradentes para visitar o
to de parte das obras do auditório
cujos recursos foram de emendas
tares de sua autoria.

esteve no
andamenda escola,
parlamen-

Sargento Rodrigues foi recebido pela Comandante da escola, Tenente Coronel Nilma e pela Capitã Jacqueline Lucas. Na ocasião, elas entregaram ao deputado um ofício contendo a prestação de contas dos
R$200.000,00 encaminhados pelo parlamentar e que foram utilizados para:
– demolição de paredes de alvenaria, laje em
concreto armado, piso, cerâmica (parede);
– remoção de portas e janelas, poltronas,
tacos de madeira do palco, IS camarins,

IS feminino foyer, IS masculino;
– construção de camada de correção do
contra piso, emboço e reboco, paredes de
alvenaria, concreto, lajes pré-moldadas;
– locação de caçambas e aquisição de
seis aparelhos de ar condicionado e
refrigeração.
Com a verba de R$200,000,00, liberada em 2013 pelo deputado Sargento Rodrigues, totalizaram R$600,000,00 de emendas parlamentares destinadas ao Colégio Tiradentes, com objetivo de dar mais conforto
e melhor atendimento aos ﬁlhos de policiais
e bombeiros militares, bem como aos da sociedade civil que ali estudam. A previsão é
que as obras ﬁquem prontas ainda este ano.

Índices de violência e criminalidade no estado serão divulgados a cada seis meses
Os dados e registros sobre a violência e a criminalidade no Estado serão divulgados semestralmente na
internet pela Secretaria de Estado de Defesa Social,
pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, publicados no
diário oﬁcial de Minas Gerais e enviados ao Ministério Público Estadual e à Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).
É o que prevê o Projeto de Lei nº 2.349/2011, de
autoria do deputado Sargento Rodrigues, que altera
a Lei 13.772/2000. A matéria recebeu parecer favorável, em primeiro turno, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da ALMG, em outubro
de 2013.

Também serão divulgados, a cada seis meses, o
número de inquéritos policiais instaurados e concluídos, especiﬁcando os índices de resoluções e o número de Registros de Eventos de Defesa Social (Reds),
que envolvam homicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte, extorsão mediante sequestro seguida
de morte e estupro seguido de morte. Os dados serão
discriminados por resultados de cada município.
Segundo o deputado Sargento Rodrigues, o projeto
permite uma maior ﬁscalização do Estado:“A divulgação dos dados tem a ﬁnalidade de proporcionar a necessária transparência dos atos administrativos como
forma de possibilitar o controle social e a ﬁscalização

Minas Gerais terá o
Dia do Proﬁssional da
Segurança Pública
Projeto de Lei nº 1.836/2011, de
autoria do deputado Sargento Rodrigues, que institui o Dia do Proﬁssional da Segurança Pública em
Minas Gerais foi aprovado, em dois
turnos, pelos parlamentares da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e transformado na lei
21.292/2014.
O objetivo é expressar o respeito e o reconhecimento pelo trabalho
exercido por milhares de servidores
que atuam com dedicação e eﬁciência em prol da segurança pública
no Estado.
O dia escolhido para a comemoração é 24 de junho, em tributo ao
Cabo Valério dos Santos de Oliveira
que, em favor dos ideais da classe e
em reivindicação à desigualdade de
tratamento dada aos praças na época do movimento grevista de 1997,

se propôs a lutar. Este dia representará uma homenagem aos milhares de servidores da segurança pública estadual, policiais e bombeiros militares, policiais civis, agentes penitenciários e socioeducativos,
por todos os atos diários em benefício da coletividade.
Segundo o deputado Sargento Rodrigues, os servidores da segurança
pública merecem esta homenagem.
“Policiais civis, militares, bombeiros,
agentes penitenciários e socioeducativos desempenham papel fundamental em nossa sociedade, com o
objetivo de garantir a ordem e a
tranquilidade pública. É pela bravura e coragem, na proteção diária de
milhares de cidadãos e na promoção da paz social, que os proﬁssionais da segurança pública merecem
nossa especial homenagem”, aﬁrma.

da prestação de serviço de segurança pública, o que
permitirá a elaboração de uma melhor política pública
no Estado. Com a disponibilização pela internet, toda
a população terá acesso, como associações de bairro,
ONG’s, movimentos sociais, a imprensa e a sociedade
civil organizada de forma geral”, explicou.
Caso haja sonegação, retenção, desvio ou subtração desses dados, bem como o impedimento ou atraso do fornecimento, implicará em responsabilização
administrativa e o agente responsável será multado
em 10.000 Ufemgs (Unidades Fiscais do Estado de
Minas Gerais), o que corresponde a R$ 25.016,00
(vinte e cinco mil e dezesseis reais).

Deputado Sargento Rodrigues
institui o “Dia Estadual
do Músico Militar”
Projeto de Lei nº 3.389/2012,
de autoria do deputado Sargento
Rodrigues, que institui o Dia Estadual do Músico Militar, foi aprovado
pelo Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
De acordo com a proposição, na
data de 22 de novembro será comemorado o Dia Estadual do Músico Militar, escolhido por ser o Dia
Nacional de Santa Cecília, padroeira dos músicos, e, por esse motivo,
comemora-se também o Dia Nacional dos Músicos. Portanto, será reconhecido, em âmbito estadual, o
Dia do Músico Militar, que servirá
para eternizar junto à sociedade o
valor dos nossos músicos militares
e das gloriosas corporações (PMMG
e CBMMG).
De acordo com Sargento Rodrigues, o valor da música é inquestio-

nável e por isso se busca, cada vez
mais, a valorização dos músicos militares. “A contribuição desses valorosos soldados, ﬁlhos de Minas, construiu um verdadeiro patrimônio cultural para o Estado, que deve ser reconhecido, valorizado e preservado devido às suas origens históricas, serviços prestados e também pela sua especiﬁcidade, uma vez que a música é
uma arte cujo domínio necessita de
abnegação, constituindo-se num verdadeiro sacerdócio”, destacou.
A Polícia Militar de Minas Gerais,
através das atividades desenvolvidas pelo Centro de Atividades Musicais, busca fortalecer a marca da
instituição, transmitindo a imagem
de uma corporação altiva, vibrante, organizada, disciplinada, preparada para atender a comunidade do
Estado.
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Policiais Militares do 22º BPM são homenageados
na Comissão de Segurança Pública da ALMG

A Comissão de Segurança Pública da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) homenageou os
policiais militares do 22º Batalhão da Polícia Militar
que participaram da operação que resultou na prisão
de um homem, na apreensão de 100 kg de maconha, R$ 45 mil em dinheiro, três veículos, uma moto
e uma balança de precisão, no dia 16/11/2013, na
Vila Leonina.
De acordo com o deputado Sargento Rodrigues, vice-presidente da Comissão de Segurança Pública, a
homenagem coroa o reconhecimento da Comissão
em relação ao trabalho dos policiais militares que estão na ponta da linha protegendo o cidadão. “Cada
golpe duro que vocês dão no crime, a sociedade agradece muito. Parabéns! Estamos sempre aqui para
ecoar a voz de vocês”, disse.
Ainda segundo Sargento Rodrigues a proﬁssão policial é muito arriscada e estressante, mas ao mesmo

tempo, gratiﬁcante. “Os policiais estão nas ruas zelando pela segurança 24 horas por dia nos 853 municípios e em mais de 200 distritos do Estado mineiro,
enquanto o cidadão dorme”, aﬁrma.
Segundo o subcomandante do 22º BPM, Major
José Roberto Pereira, o batalhão é considerado hoje
como uma das unidades com atividades mais pesadas
em Belo Horizonte. “Trabalhar no 22º batalhão exige
do policial disponibilidade e eﬁciência. Encontramos
em nossa equipe todas essas qualidades. A proﬁssão
do policial militar não é fácil, muitas vezes somos criticados na tentativa de acertar. Essa homenagem é
muito importante”, enfatiza.

Policiais do Noroeste de Minas
são homenageados na ALMG
Policiais Militares e Civis que, em março deste

ano, na cidade de Riachinho, Noroeste de Minas Gerais, participaram da operação que culminou na morte de três bandidos, prisão de seis criminosos que roubavam agências bancárias, apreensão de armas de
fogo, munição, veículos, dinheiro, receberam, na Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), a requerimento do deputado Sargento Rodrigues, manifestações de aplauso.
Segundo o deputado Sargento Rodrigues, as trocas de tiros são extremamente perigosas. “Nós sabemos que não é como um ﬁlme. É muito difícil para
um policial embrenhar-se no meio do mato ou em
uma viela numa ação desta natureza. Aqueles que
estão fugindo da polícia estão dispostos a qualquer
coisa. A gente sabe exatamente o que é essa ação
policial, em fração de segundos ocorre uma troca de
tiros”, aﬁrmou.
Ainda segundo o parlamentar, os policiais cumpriram de forma bela sua missão. “Quero dizer da minha
satisfação, principalmente, de prestigiar aqueles que
estão no “front”. É com muita alegria que entregamos
essas moções de aplauso. Parabéns! Que Deus continue abençoando vocês e suas famílias”, disse.
De acordo com o Comandante do 28º Batalhão de
Polícia Militar (BPM), Tenente-Coronel Roberto de Assis Martins Junior, o diferencial da tropa não é o armamento. “Venho, em nome da 16ª Cia, agradecer o reconhecimento do trabalho dos policiais. O nosso diferencial é amar a farda, a corporação, é preocupar com
a sociedade mineira. Agimos com o dever legal, respeitando a lei e os direitos humanos. O nosso objetivo é único, é trazer a paz social”, ressalta. O Comandante destacou, também, que as polícias civil e militar possuem uma ótima integração no Noroeste de Minas, o que gera grande sucesso nas operações. Comparando o primeiro trimestre deste ano com o mesmo período de 2013, o índice de criminalidade diminuiu 66%.

Trabalho do Deputado Sargento
Rodrigues é reconhecido pelo CBMMG
Como forma de agradecimento, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais homenageou o deputado Sargento Rodrigues no dia 22/05/2014, na
Academia de Bombeiros Militar, pela destinação de
emenda parlamentar no valor de R$ 140.000,00
(cento e quarenta mil reais) para a compra de novos
livros para a biblioteca da unidade. Com esse valor,
foram adquiridos 434 títulos, totalizando 1424 livros, como de literatura, pedagogia, sociologia, ﬁlosoﬁa, atendimento pré-hospitalar, gestão pública,

engenharia, direito e diversas outras obras de várias
áreas do conhecimento. Participaram da solenidade o
Chefe de Estado Maior, Coronel Ezequiel Silva, o Comandante da Academia de Bombeiros Militar, Tenente-Coronel Ricardo Eugênio da Silva Oliveira, e o Subcomandante da Academia de Bombeiros Militar, Major Edson Cota Ramos.
Durante a cerimônia, Sargento Rodrigues recebeu
uma réplica do Espadim Dom Pedro II das mãos do
Chefe de Estado Maior, Coronel Ezequiel Silva, como
forma de agradecimento pelo apoio na aquisição dos
livros, visando a formação dos bombeiros militares e,
consequentemente, melhorando o atendimento da
população mineira.
Sargento Rodrigues ressaltou a importância do livro na vida dos cidadãos. “O livro representa muito na
vida das pessoas. Eles trazem vários benefícios e engrandecem o ser humano permitindo que este seja lapidado pelo conhecimento, além de serem utilizados
eternamente”, aﬁrmou. Já o Comandante da Academia
de Bombeiros Militar aﬁrmou que para que uma instituição acadêmica possa funcionar, um dos requisitos é

que ela tenha uma biblioteca com um bom acervo.
Ao ﬁnal, Rodrigues disse da sua alegria e satisfação em ver que o dinheiro público está sendo empregado com muita seriedade e transparência. Além
disso, ele se colocou à disposição e reaﬁrmou seu
compromisso com a instituição. “Enquanto eu estiver na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, conduzido pelos votos de vocês, serei o guardião do interesses da instituição. Este é meu dever e faço com
muito orgulho”, aﬁrmou.
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CPI da telefonia aponta estelionato contra
os consumidores em seu relatório ﬁnal
CPI da telefonia encerra os trabalhos com termo de compromisso com as operadoras, destacando a omissão e demais falhas da Anatel
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da telefonia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG), instaurada em junho de 2013, pelo deputado Sargento Rodrigues, encerrou seus trabalhos em
fevereiro deste ano. A comissão funcionou por 120
dias e foi prorrogada por mais 90. Os parlamentares
da comissão apuraram os danos aos consumidores na
prestação inadequada de serviços de telefonia móvel
oferecidos pelas operadoras que atuam no Estado, a
falta de investimento e defasagem tecnológica, a queda frequente de ligações, a má prestação na transmissão de dados, cobrança de valores indevidos, as atividades no call centers e a radioatividade gerada pelas
antenas radio-base. Os dados foram coletados durante as reuniões da comissão, através das visitas realizadas às lojas das operadoras e durante os encontros
com membros de 16 CPI’s de todo o Brasil. O relatório ﬁnal da CPI da telefonia foi aprovado pela ALMG
em 12 de fevereiro de 2014, assinado juntamente
com o termo de compromisso com as operadoras de
telefonia móvel. O deputado Sargento Rodrigues, que
foi autor da CPI, fez inúmeras sugestões, contribuindo de forma decisiva para os trabalhos da comissão.
O Brasil possui, hoje, 270 milhões de chips, número maior do que a população brasileira. Ante a essa
expansão da telefonia móvel, uma das medidas adotadas será a cobertura de 100% da zona rural mineira em um curto espaço de tempo. Em 2013, Sargento Rodrigues lembrou que apenas Minas Gerais obteve 155 mil reclamações no setor de telefonia móvel, sendo 40% cobranças indevidas. “Quero chamar
atenção que o item cobrança indevida é algo que eu
já havia dito e percebi, claramente, que acontecia por
parte das empresas um crime de estelionato contra os
consumidores”, aﬁrma. Para o parlamentar, classiﬁcar
essa cobrança como abusiva é pouco. “É criminosa,
um ato de má-fé da operadora”, explica. As principais
reclamações coletadas pela CPI corroboraram com o
que os Procons também informaram: falta de cobertura, de sinal e as cobranças indevidas.
Sargento Rodrigues aﬁrmou que a Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel - não dá a mínima
para os consumidores. É uma agência que defende
as empresas. O Procurador do Ministério Público Estadual, Jackson Campomizzi, foi à CPI da Telefonia e
disse, com toda clareza, que a Anatel possui membros que são ex-integrantes das empresas telefônicas.
A Anatel não possui banco de dados, as informações
vêm dessas empresas de telefonia móvel. “É um coluio, um compadrio, com as empresas. Essa Anatel
não serve para nada. Ao meu ver, são piores do que as
operadoras”, destaca o deputado Sargento Rodrigues.
Os parlamentares lembraram, ainda, o quanto a
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) foi

avaliada durante a CPI da telefonia. A Agência foi denunciada pelo Diretor do Sindicato dos Trabalhadores
em Telecomunicações de Minas Gerais, Fernando Antônio Pereira Cançado. “A Anatel quando faz medição,
avisa com antecedência a hora e data marcadas”, aﬁrmou. A Agência Nacional de Telecomunicações avisa as operadoras o momento em que realizarão as ﬁscalizações para garantir que os indicadores sejam alcançados. As medições são realizadas nos calls centers, onde são avaliados o tempo gasto em cada ligação e a qualidade de cada atendimento. O deputado
Sargento Rodrigues ao ouvir a denúncia, aﬁrmou ser
gravíssima, é uma constatação, uma percepção clara.
“A Anatel ﬁnge que ﬁscaliza. É uma relação promíscua com as operadoras”, aﬁrma. O gerente regional
da Anatel, Hermann Bergmann Garcia e Silva, havia
se comprometido, em uma reunião da CPI, que participaria das visitas com os deputados, mas, posteriormente, se negou a acompanhar os parlamentares. A
alegação é de que a agência reguladora só faz visitas
previstas em seu Planejamento Operacional de Fiscalização, avisando com antecedência o horário da ﬁscalização. Segundo o deputado Sargento Rodrigues, a
situação está desse jeito, pois a Anatel é complacente com as operadoras e não ﬁscaliza. “ A Anatel, que
tem competência e dever de ﬁscalizar, não dá a mínima para os consumidores, ela está a serviço das operadoras”, aﬁrmou.
Uma das sugestões do deputado Sargento Rodrigues é que o Ministério Público Federal promova uma
ação civil pública para desconsiderar a personalidade

jurídica das empresas de telefonia móvel com base no
artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. “Todo
o comportamento das empresas, sem exceção, é uma
demonstração cabal do que constatamos em todos os
trabalhos da CPI, com as reclamações em vários municípios e com as nossas visitas. Está muito claro esse
desrespeito aos direitos dos consumidores. Portanto,
caberia sim a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. Esta sim, seria uma punição muito
forte. Se uma dessas empresas sofresse uma punição
como esta, com certeza as outras resolveriam muito
mais rápido seus problemas”, ressalta.
O parlamentar ﬁcou “boquiaberto” com o relatório
do Tribunal de Contas da União (TCU) que está incorporado no relatório ﬁnal da comissão. O tribunal já havia criticado, em 2006, as limitações impostas pelo
governo federal à execução orçamentária de seus programas. O tribunal também determinou ao Ministério
das Comunicações e à Anatel que reformulassem a regulamentação do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust). Além disso, o documento do TCU sugeriu à Casa Civil que viabilizasse a
programação orçamentária do fundo.
Segundo o relatório do TCU, todo o montante arrecadado com a contribuição até 2006 permanece no Fust, sem nenhuma perspectiva de utilização.
Até esse período, o fundo havia arrecadado cerca de
R$4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), utilizados integralmente na produção de superávit primário, ou seja, nenhum investimento foi feito no setor.
Ainda de acordo com o relatório do TCU, “os recursos
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desse fundo deveriam ter sido utilizados para custear a universalização do acesso aos serviços de telecomunicação, especialmente no que concerne ao atendimento da população mais pobre ou geograﬁcamente isolada. No entanto, até hoje isso não ocorreu, pois
o governo federal não deﬁniu prioridades, diretrizes,
objetivos e metas concretas para essa aplicação (…).
Tais limitações ﬁnanceiras vêm prejudicando suas atividades de ﬁscalização, regulação e de incentivo ao
controle social”. Hoje, o montante arrecadado com o
Fust desde sua criação em 2001 é de cerca de 15 bilhões de reais, mas o órgão federal não teve preocupação em detalhar o destino dessa verba.
A Comissão também realizou visitas surpresas
às lojas de telefonia móvel: TIM, OI, CLARO e VIVO,
constatando a péssima forma de atendimento aos
consumidores, principalmente aos idosos. Além disso, a CPI recebeu cientistas que palestraram sobre radiação de antenas radio-base e aparelhos celulares.
O deputado Sargento Rodrigues destacou, ainda,
sua satisfação em ter proposto a CPI. Segundo ele,
o maior objetivo foi alertar o consumidor que estava
sendo surrupiado, desrespeitado, por essas empresas
de telefonia móvel. Os deputados da comissão e os
representantes das operadoras Vivo, TIM, Oi e Claro
assinaram um plano de melhorias para solucionar os
principais problemas do setor. Esse termo de compromisso também foi assinado pelo Coordenador do Procon Assembleia, Marcelo Barbosa, e representantes
do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações
do Estado (Sinttel-MG).
A pedido do deputado Sargento Rodrigues, a comissão encaminhou uma manifestação de repúdio à
Anatel juntamente com a cópia do relatório ﬁnal.
Diante das informações coletadas pela CPI da telefonia, a comissão propõe que:
• a Comissão de Defesa dos Consumidores e do Contribuinte da ALMG acompanhe o cumprimento das
medidas acordadas no termo de compromisso, no
qual as operadoras obrigam-se a cumprir o que foi
declarado na CPI da Telefonia quanto à execução
de investimentos que visam ampliar a capacidade
de transmissão, instalar novas antenas e novos sites e outros recursos que forem necessários para
melhorar a prestação de serviço, conforme parâmetros adotados pela Anatel;
• a Comissão de Saúde da ALMG realize uma audiência pública com a ﬁnalidade de debater os riscos
do aparelho celular para a saúde humana. A inexistência de um estudo deﬁnitivo e conclusivo sobre
referido tema implica a necessidade de maiores debates, ouvindo-se a comunidade cientíﬁca, os cidadãos, técnicos, fabricantes, e entidades públicas,
além das próprias operadoras;
• a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
sustentável da ALMG realize uma audiência pública com a ﬁnalidade de debater os riscos ambientais das instalações de antenas e o Projeto da Lei
Geral de Antenas (PL nº 5.013/13), que tramita
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na Câmara dos Deputados;
a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor
e do Contribuinte da ALMG realize uma audiência
pública com a ﬁnalidade de debater alterações no
Código de Defesa do Consumidor para serem enviadas à bancada mineira no Congresso Nacional,
com a ﬁnalidade de melhor regulamentar a matéria
relativa aos serviços de telecomunicações;
a Comissão de Trabalho, da Previdência e da Ação
Social da ALMG realize uma audiência pública com
a ﬁnalidade de debater a situação dos trabalhadores dos call centers;
a Comissão de Direitos Humanos da ALMG realize
uma audiência pública com a ﬁnalidade de debater
a violação dos direitos dos trabalhadores dos call
centers;
à Mesa da ALMG que realize medidas visando
fortalecer a Comissão de Defesa dos Direitos do
Consumidor e do Contribuinte, criando-se, junto a ela, uma câmara de conciliação e arbitragem voltada a sanar conﬂitos, em parceria com o
Procon-Assembleia;
à Mesa da ALMG o estabelecimento de um Fórum
Permanente de Debates sobre o Direito do Consumidor, também visando um melhor diálogo entre
sociedade/Estado/empresa, podendo se extrair desse Fórum um contato maior com problemas detectados nessa área, em especial, na questão tormentosa da telecomunicação, e ideias e soluções para
se resolver ou abrandar esses problemas.

Já o Plano de Melhorias traz 15 recomendações
às operadoras:
• compromisso para que sejam feitos investimentos
na ampliação da sua capacidade de transmissão;
• a apresentação à ALMG, em até 180 dias, de plano
de ampliação das antenas e estações rádio-base;
• a apresentação à ALMG, em até 30 dias úteis, da
relação de locais onde a legislação municipal é restritiva para esse tipo de ampliação;

• a apresentação à ALMG, em até 180 dias, do plano de melhorias disposto pela Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel) e o andamento de sua
execução;
• a promoção de um espaço especial e diferenciado para o atendimento aos idosos em lojas físicas;
• a reaﬁrmação do investimento em tecnologia e capacitação de pessoal;
• a disponibilização, em seus sites, das informações
sobre os valores cobrados pelos serviços, assim
como acesso ao contrato ﬁrmado entre o consumidor e a operadora;
• a realização de mutirão para a resolução dos problemas e reclamações coletados pela CPI;
• a expansão da cobertura celular para 100% da
zona rural em Minas Gerais até o dia 31 de dezembro de 2015;
• a criação de serviço de atendimento aos Procons,
por meio de linha direta no sistema 0800;
• o desenvolvimento de tecnologia que possibilite ao
usuário identiﬁcar se a linha para a qual está sendo
feita a chamada pertence à mesma operadora com
a qual tenha vínculo;
• o cumprimento de decreto federal referente ao serviço de atendimento ao consumidor (SAC), em que
há o compromisso de atender o cliente em até cinco dias úteis;
• tratamento digno aos empregados;
• o cumprimento de legislação federal que trata da
reparação aos usuários que tenham tido o serviço
descontinuado em razão de falhas de transmissão
das operadoras;
• e ﬁnalmente, realização de campanha publicitária,
nos últimos dez dias de 2014, por meio do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal (SindiTeleBrasil), em
que será feita uma prestação de contas sobre as
respostas às demandas levantadas pela CPI da Telefonia da ALMG.

Uso de máscaras nas manifestações é proibido em Minas Gerais
Projeto de Lei nº 4.474/2013, de autoria do
deputado Sargento Rodrigues, que proíbe o uso
de máscara, venda ou qualquer outro objeto que
oculte o rosto de pessoas nas manifestações em
Minas Gerais foi sancionado pelo governador do
Estado de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho,
transformado na Lei 21.324/2014.
A proposição, que tramitava em regime de
urgência na ALMG, foi aprovada em segundo
turno, pelos parlamentares no Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG),
na segunda-feira, 16/6/2014 e tem o objetivo
de facilitar o trabalho dos policiais na identiﬁcação de pessoas que se aproveitam dos eventos com grande concentração de indivíduos
para praticarem atos de vandalismo. A lei determina, no caso de receio de uso de camuﬂagem, objetivando a prática de depredações
e outros tipos de crimes, que a pessoa com o
rosto coberto por qualquer meio será obrigada
a se identiﬁcar, quando solicitada, por policial

em serviço ou servidor público no exercício do
poder de polícia.
Os cidadãos que não respeitarem a ordem serão encaminhados à identiﬁcação criminal e pagarão multa entre 500 e 10.000 Ufemgs (quinhentas a dez mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), o equivalente a R$1.315,00 (Hum
mil e trezentos e quinze reais) a R$26.300,00
(vinte e seis mil e trezentos reais).
A lei sancionada pelo Governador é de extrema importância para a área da segurança
pública. Segundo o deputado Sargento Rodrigues, hoje, em todo país, não há manifestantes lutando somente para o ﬁm da corrupção,
pela melhoria do serviço público, da saúde, do
transporte, da segurança e da educação. “São
cerca de 500 mascarados para depredarem o
patrimônio público e privado e, ainda, cometerem uma série de crimes contra os agentes públicos em serviço. Qualquer cidadão sabe que
hoje não estamos assistindo somente um mani-

festo por liberdade democrática, não são manifestações que visam atender a defesa dos
direitos da coletividade, mas sim criminosos
mascarados, que estão travestidos de manifestantes, depredando patrimônio público”,
disse.
Sargento Rodrigues também enfatizou a importância para a polícia de ter uma lei à sua disposição, permitindo chegar ao cidadão e determinar que a máscara seja retirada. “Na desobediência da ordem legal teremos uma ação, ele
será conduzido, identiﬁcado e autuado”, destacou. O parlamentar lembrou, ainda, que qualquer cidadão que queira manifestar livremente
e democraticamente, tem assegurado seus direitos e garantias fundamentais na Constituição
da República.
Para Rodrigues, o poder público como a Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público e o
Poder Judiciário, têm agora um instrumento legítimo para coibirem esses criminosos.
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Juiz de Ribeirão das Neves é denunciado
na Comissão de Direitos Humanos
Os desrespeitos, maus tratos e abuso de poder contra
os policiais militares, servidores do judiciário e advogados,
cometidos pelo Juiz Fabiano Afonso, da 1ª Vara Criminal
e do Tribunal do Juri da Comarca de Ribeirão das Neves
foram discutidos, a requerimento do deputado Sargento
Rodrigues, em Audiência Pública da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
Desde janeiro de 2010, o Comando do 40º BPM, em
Ribeirão das Neves, vem recebendo inúmeras reclamações de policiais militares que foram tratados de forma
ríspida, deseducada, arrogante, ameaçadora, entre outras
não compatíveis com o encargo de magistrado exercido
pelo Senhor Fabiano Afonso.
Essas condutas ocorrem na presença de servidores do
Fórum, advogados, Promotores de Justiça, vítimas e, principalmente, na presença de pessoas presas pelos referidos
policiais militares na prática de graves crimes como: assassinatos praticados por quadrilhas que atuam no tráﬁco
de drogas e armas, crimes de tráﬁco, crimes contra o patrimônio, entre outros.
O Comandante do 40º BPM encaminhou ofício ao Corregedor-Geral de Justiça do TJMG, Desembargador Audebert Delage, com várias reclamações de policiais militares,
entre praças e oﬁciais, insatisfeitos com os desumanos ataques proferidos pelo Juiz Fabiano Afonso durante as realizações de audiências judiciais. De acordo com o ofício “são
diversos e incessantes incidentes pessoais que ocorrem durante as audiências presididas pelo Juiz Fabiano Afonso”,
fatos que obrigaram o Comando do 40º BPM determinar o
acompanhamento por parte do assessor jurídico do Batalhão ou de um Oﬁcial sempre que qualquer de seus comandados fosse intimado a prestar declarações em quaisquer
audiências presididas pelo magistrado. O documento assinado por, pelo menos, 18 policiais militares denuncia que
estes são costumeiramente “subjugados e desprestigiados”
pelo Juiz, chegando a um ponto insustentável.
Além dos maus tratos e abuso de poder, o Juiz Fabiano
Afonso endereçou um ofício ao Comandante do 40º BPM
determinando que os policiais militares escalados deveriam se apresentar a ele identiﬁcando-se de acordo com as
normas e praxes militares, fazendo continência ao iniciar e
terminar os trabalhos, solicitando permissão para sair.
Dados apresentados durante a reunião, mostraram
que Fabiano Afonso é um dos juízes que mais possui representações para serem apuradas na Corregedoria. O deputado Sargento Rodrigues informou que o Juiz Fabiano
Afonso condenou um Procurador-Geral de Justiça por este
o ter denunciado em outro processo. “O Juiz não tinha
competência para julgar, nem para condenar um Procurador-Geral de Justiça”, disse.
O Presidente do Sindicato dos Oﬁciais de Justiça de
Minas Gerais, Wander da Costa Ribeiro, aﬁrmou que o
Magistrado ridicularizou uma jurada, chamando-a de favelada. Segundo ele, com tantas denúncias, não é possível entender como esse Juiz continua atuando na Comarca de Ribeirão das Neves.
Segundo o Comandante da Companhia de Tático Móvel do 40º BPM, Tenente Marcelo Rodrigues da Silva, o
batalhão possui boa tropa que respeita os direitos humanos, recebem um bom treinamento e tem ótimo trabalho
em equipe, conseguindo diminuir o índice de criminalidade do município, sendo de letalidade quase zero. Ainda segundo o Tenente Marcelo, o Juiz Fabiano Afonso tenta desmotivar a tropa. “O Juiz impõe um verdadeiro medo
aos policiais que lá trabalham, muitos deixam de denunciá-lo, mas ele não vai intimidar a Polícia Militar. Nas au-

diências, ele começa a fazer perguntas humilhantes e nos
coloca em condições de réus”, disse.
Durante a reunião da comissão, o Sargento Carlos Alberto relatou que ﬁcou preso 18 dias. A prisão ocorreu em
5 de setembro, quando, na condição de comandante de
viatura, em cobertura à outra guarnição, receberam chamada pelo 190 e abordaram um indivíduo que realizava
tráﬁco de drogas. Foram apreendidas 15 pedras de crack.
O indivíduo estava com marcas de acidente por todo corpo. Foi instaurado um inquérito policial, que fora invertido.
“Somos presos enquanto os bandidos são soltos. Fomos
acusados de tortura, abuso de autoridade e o traﬁcante
foi liberado. Me senti impotente e que a autoridade de um
policial não vale nada”, lembrou.
A Comissão de Direitos Humanos encaminhou ofício
e notas taquigráﬁcas da reunião ao Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), à Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais, para apurar a conduta do Juiz Fabiano
Afonso e afastá-lo de suas funções, e ao Comando-Geral
da Polícia Militar de Minas Gerais, solicitando disponibilização de assessoria jurídica aos policiais militares vítimas das
condutas do Juiz, bem como para a defesa da Instituição.

Outras denúncias

Em 2008, o Delegado de Polícia de Conquista/MG, Dr.
Cézar Felipe Colombari da Silva, instaurou Inquérito Policial para apuração de suposta prática de crime de tergiversação praticado por uma Advogada que, posteriormente,
soube tratar-se de namorada do Juiz de direito, Sr. Fabiano Afonso, à época na Comarca de Araguari.
Diante da instauração do feito, o delegado recebeu telefonema do Sr. Fabiano Afonso, que se identiﬁcava como
Juiz de Direito, relatando seus pessoais motivos que o levavam a crer que se tratava de um erro a instauração do
Inquérito Policial contra a Investigada. Nessa ligação, o
Magistrado, após ter falado sobre o crime de tergiversação e ao saber que se tratava de requisição do Ministério
Público, disse que o indiciamento era ato privativo do Delegado de Polícia e que não era de competência naquele
caso, terminando por dizer: “eu gostaria que o senhor não
indiciasse a Advogada”.
No mesmo mês, o delegado voltou a receber telefonema do Senhor Fabiano Afonso que, novamente, disse do
“constrangimento” que a instauração do Inquérito Policial
acarretaria à Advogada e que gostaria que “ela nem fosse
ouvida”. Por ﬁm, disse que mandaria esclarecimentos, via
Sedex, para que fossem juntados aos autos e desse vistas ao Ministério Público, concluindo, da seguinte forma,
o documento enviado (em papel timbrado do TJMG): “Solicita-se, portanto, ao DD delegado de polícia, que cancele a autuação e registro desse inquérito e remeta as peças,
juntamente com essas informações ao parquet, para que,
se assim vislumbrar aparência de crime, que as remeta ao
Procurador Geral de Justiça, único com atribuições para
formação da opinus delicti, pois os fatos envolvem magistrados. Sob pena de causar constrangimento ilegal...”.
Prosseguindo com a investigação, não atendendo a
“determinação” do Magistrado, por entender que conﬁguraria, no mínimo, crime de prevaricação, o delegado acabou recebendo nova ligação do Sr. Fabiano Afonso, ocasião em que disse, de forma alterada, que diante da justiﬁcativa que ele apresentou, não poderia ter sido cumprida a
requisição do Ministério Público e que, por esta razão, iria
oﬁciar à Corregedoria de Polícia Civil para instauração de
Inquérito Policial contra o delegado.
No mesmo dia, o delegado também recebeu liga-

ção do Delegado Regional de Polícia, à época, solicitando esclarecimentos, a pedido do Sr. Corregedor-Geral da
PCMG, que recebeu uma ligação do Sr. Fabiano Afonso.
Após envio dos esclarecimentos e provas, a Corregedoria
da Polícia Civil, não tomou nenhuma atitude contra o delegado, apoiando sua conduta.
Hoje, o delegado, juntamente com o Promotor de Justiça da Comarca de Conquista e o Estado de Minas Gerias
ﬁguram como réus em um processo de indenização por
danos morais ajuizado pela Advogada que foi investigada,
tendo o Inquérito Policial sido encerrado em sede de Habeas Corpus no Supremo Tribunal de Justiça (STF).

2014

Os parlamentares da Comissão de Direitos Humanos
realizaram audiência pública em fevereiro deste ano para
debater, novamente, a forma desrespeitosa com que o juiz
da 1ª Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Comarca de
Ribeirão das Neves, Fabiano Afonso, trata os policiais militares durante audiências.
Na última reunião, a Comissão de Direitos Humanos
encaminhou ofício e notas taquigráﬁcas da reunião ao
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), à Corregedoria-Geral
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para apurar a conduta do Juiz Fabiano Afonso e afastá-lo de suas funções,
e ao Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais,
solicitando disponibilização de assessoria jurídica aos policiais militares vítimas das condutas do Juiz, bem como
para a defesa da Instituição.
Como resposta à denúncia feita pelos militares na comissão, a Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) constatou essa falta de respeito do magistrado
contra os advogados, promotores e policiais militares, instaurando Processo Administrativo Disciplinar contra o Juiz
Fabiano Afonso, requerendo seu afastamento preventivo.
O deputado Sargento Rodrigues pediu que a Corregedoria continue exercendo seu papel na mesma linha.
“Mesmo com as ameaças do Juiz, esperamos que a Corregedoria continue ﬁrme no seu propósito. Temos recorrido
sempre para que essas situações contra os policiais militares não ocorram e que o respeito volte a reinar. Os policiais
militares querem paz e sossego para trabalhar. Não será
o juiz Fabiano Afonso que vai achincalhar os policiais do
40º BPM. Nós estamos aqui vigilantes”, aﬁrma.
A análise do deputado Sargento Rodrigues em relação
à postura do juiz, parcial e de perseguição aos policiais
militares, viola ﬂagrantemente o devido processo legal. O
parlamentar entende que o Juiz Fabiano Afonso não poderia, em hipótese alguma, permanecer na Comarca de Ribeirão das Neves e à frente desses processos envolvendo
policiais militares.
O Sargento Leonardo José Pinto de Souza agradeceu o
apoio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. “O apoio
da Assembleia Legislativa começou a surtir efeito. Ele está
mais cauteloso com as decisões nas audiências. Agradeço
muito o apoio que tem nos dado. Que esse Juiz mude sua
postura ou seja afastado da Comarca de Ribeirão das Neves, pois está trazendo muitos prejuízos”, destaca.
Ao ﬁnal, o deputado Sargento Rodrigues aﬁrmou que
nova denúncia será feita ao CNJ, ao Corregedor do TJMG,
à Promotoria de Direitos Humanos e à Comissão de Direitos Humanos da OAB para que sejam tomadas providências, urgentemente, e o magistrado seja afastado, em deﬁnitivo, da Comarca. Para o parlamentar, o Juiz Fabiano
Afonso é suspeito para julgar qualquer processo envolvendo policiais militares em Minas Gerais.
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Familiares de vítimas de crimes pedem justiça
As famílias das vítimas dos crimes bárbaros ocorridos em Belo Horizonte em janeiro e fevereiro de 2014
foram ouvidas em audiência pública da Comissão de
Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), requerida pelo deputado Sargento
Rodrigues, em março de 2014.
Durante a reunião, o deputado Sargento Rodrigues mostrou sua indignação diante dos crimes acontecidos e disse que as punições para os bandidos são
brandas. “Como policial, durante 15 anos, posso imaginar o sentimento de vocês. Nós, policiais, vivenciamos de uma forma diferenciada de outros deputados,
juízes, desembargadores, porque participamos das
tragédias de perto, junto com os familiares das vítimas. O Congresso Nacional e a Presidente da República estão dormindo, pois mesmo diante dessa situação, não tomam nenhuma providência. Essas pessoas
que cometeram esses crimes são condenadas há 30
anos de prisão, que é a punição máxima, mas cumprindo um terço da pena, já podem ir para a rua”, disse. O parlamentar aﬁrmou, também, que os deputados são muito criticados e que as ações chegam de
outras formas aos cidadãos.
Em seu emocionante depoimento, Ângela Maria da
Fonseca, mãe do Matheus Salviano, um jovem de 21
anos que foi assassinado com três tiros no dia 7 de fevereiro de 2014, quando tentou entrar no carro estacionado no Bairro Gutierrez, aﬁrmou que é a maior dor
do mundo e pediu proteção.
Segundo o Tio do Matheus, Benedito Sérgio de Rezende, a família contribuirá para uma melhoria na sociedade, para que outras famílias não passem pela mesma
dor. Ele aﬁrmou, também, que a polícia do Estado possui competência para combater os crimes, mas faltam
recursos humanos e materiais. “Se vocês observarem, a
nossa polícia tem competência, mostrou isso na investigação do caso do Matheus, ou seja, tem metodologia
para investigar e para prender, o que está desanimando
é que ela prende e a nossa legislação solta. Falta uma legislação mais adequada. Não é possível que a gente vai
ter que conviver com essa criminalidade até que essas
pessoas cheguem na casa do juiz, do promotor, do senador, do deputado federal e faça com as famílias deles
para eles acordarem que a nossa legislação, que o nosso
sistema penal, está inadequado”, destacou.
Benedito aﬁrmou, ainda, que a legislação do Brasil
deve ser mudada. “No caso do Matheus, ele foi assassinado por dois menores, um há 10 dias de completar
18 anos e o outro a 2 meses de completar a maioridade, para eles, serão recomendadas apenas medidas
socioeducativas de 3 anos. O que a gente vê é o absurdo dessa legislação. É preciso que a gente acorde,
que a gente mude esse sistema. As autoridades estão
jogando a culpa na gente. Quer dizer que eu sou culpado porque saí de casa a noite, sou culpado porque
tem um carro, porque minha casa não tem vigia, mas
o bandido está correto. Precisamos mudar. É importante que os deputados de Minas Gerais estejam começando este movimento porque a voz do povo é a

“Quando meus ﬁlhos nasceram, eu jurei que os criaria como
todo amor e carinho e que eles seriam pessoas do bem. Só queria que fossem felizes.
Jurei, também, protegê-los contra todas as maldades do
mundo.
Quando Matheus, meu ﬁlho mais velho, alcançou aquela
idade de sair sozinho, sem a minha companhia, comecei a ﬁcar
desesperada.
Mas, como não deixar um jovem saudável viver sua vida?
Rezava, orientava, rezava, tomava precauções, rezava, rezava
e rezava. Quanto mais notícias tinha sobre o aumento da violência e insegurança nas ruas, mais cuidado tomávamos e mais orações pedindo proteção eu fazia.
Falava: cuidado, meu ﬁlho, ﬁque alerta, procure não andar
sozinho, cuidado com aquele lugar, aquela rua é escura, vá de
táxi, mude seu trajeto, não entre direto na garagem, dê uma volta
no quarteirão primeiro.
Não adiantou. Matheus foi morto no dia 7 de fevereiro.
Ele poderia ter feito várias coisas naquela sexta-feira: namorar, se divertir, ﬁcar em casa...
Mas naquela noite ele decidiu visitar um amigo que tinha feito uma simples cirurgia de miopia.
Naquela noite, ele mais uma vez, decidiu pela amizade e
solidariedade.

voz de Deus e a população não aguenta mais uma legislação caótica igual a nossa”, aﬁrma.
Outro crime que chocou os mineiros, foi o assassinato do casal de namorados, Lívia Viggiano e Alexandre Werneck de Oliveira, em janeiro de 2014, na Serra do Cipó, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A
irmã da vítima, Erlane Viggiano Rocha, cobrou ações
dos parlamentares e dos Governos. “É difícil encontrar
palavras para colocar o que aconteceu. A dor da Ângela é a dor da minha mãe e de todas as mães. Eu ﬁquei
de frente com esses monstros, eles não têm alma. O
que será feito desses monstros que tiraram a vida deles? Eu espero que vocês façam alguma coisa porque
eu não posso fazer nada, mas vocês podem”, destacou. Os bandidos abordaram o casal ainda na Serra
do Cipó e levaram as vítimas até às margens do rio
Santo Antônio, que ﬁca cerca de 10 quilômetros de
Conceição do Mato Dentro. No local, eles pegaram celulares e dinheiro do casal e, em seguida, executaram
Lívia e Alexandre e jogaram os corpos no rio.
Segundo o cunhado da vítima Lívia Viggiano, Mailton Ari Fontes, o Brasil necessita de mudanças mais
profundas. “O que está ocorrendo hoje, especialmente em Belo Horizonte, é uma falta de segurança. A população já está começando a fazer justiça com as próprias mãos, amarrando, prendendo, chamando a polícia para entregar para as providências cabíveis. Eu
acho que as mudanças devem ser mais profundas.
Brasília realmente precisa acordar. Eu morei em Brasília, aquilo ali é a ilha da fantasia. Nada incomoda a
eles. Eles não têm uma vida normal como nós, eles
andam protegidos”, ressalta.
De acordo com o chefe do Departamento de Inves-

tigação de Homicídios da Polícia Civil, Wagner Pinto,
em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Ibirité, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Vespasiano e Sabará foram registrados, em janeiro e fevereiro deste ano, 295
homicídios. Destes, 90% foram com armas de fogo, e
90% dos autores são do sexo masculino, de baixa renda e escolaridade, e com idade inferior a 30 anos. Ele
também informou que a principal causa dos crimes
está relacionada ao tráﬁco de drogas, que os assassinatos geralmente acontecem aos ﬁnais de semana e
nos aglomerados. Além disso, Wagner aﬁrmou que o
momento de violência que o Estado vive é preocupante. “É estarrecedor o momento que estamos vivendo
em Minas Gerais. O Governo do Estado investe, mas
está aquém dos recursos necessários”, disse.
Sargento Rodrigues apresentou requerimento para
que seja encaminhado ofício contendo a gravação de
áudio e vídeo dos depoimentos dos familiares a cada
um dos 513 deputados federais e dos 81 senadores,
ao Vice-Presidente da República, a Presidente da República, ao Ministro da Justiça, ao Secretário Nacional de Segurança Pública e também, para que seja
realizada visita da Comissão de Segurança Pública à
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, acompanhados de familiares das vítimas de crimes violentos
ocorridos no Estado, para discutir medidas para a prevenção da violência.
Ao ﬁnal, Rodrigues se compromissou, enquanto for
deputado, a lembrar desses crimes e falar os nomes
das vítimas na tribuna da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais, pois há necessidade de uma ação efetiva do Congresso Nacional.

Saiu e não voltou. Nunca mais verei meu ﬁlho.
Meu mundo caiu. Vocês não sabem o que é para uma mãe
enterrar seu ﬁlho. Vocês não sabem o que é para uma mãe passar
uma noite ao lado do caixão do seu ﬁlho se despedindo.
Assim como ele decidiu fazer o bem, nessa mesma noite alguns indivíduos saíram de suas casas para fazer o mal. Decidiram
sair para roubar e matar. Saíram armados. Roubaram e mataram.
Mataram meu ﬁlho Matheus de 21 anos.
Sei que eles não pagarão pelo o que ﬁzeram. Serão julgados
pela idade e não pelo crime que cometeram. O Estatuto da Criança e do Adolescente premia-lhes com uma pena mínima. Tiraram

a vida do meu ﬁlho que era do bem e não pagarão pelo o que ﬁzeram. Terão ﬁcha limpa... até que façam novamente.
A impunidade é um convite para o crime. Bandidos não são
vítimas da sociedade. Bandido é bandido. Todos nós podemos escolher entre o certo e o errado. Desde pequenos aprendemos que
roubar e matar é errado. E foi isso que ensinei para o Matheus.
Meu Deus, que País é este? Os bandidos estão protegidos.
E nós? Quem vai nos proteger? Minha sensação de impotência é
enorme.
Que a justiça de Deus é certa eu não tenho dúvidas. Mas e a
justiça dos homens? Quem vai começar a olhar por nós, pessoas
de bem? Até quando ﬁcaremos acuados em nossas casas? Quantas mães terão que passar pelo meu sofrimento?
Eu ensinei ao meu ﬁlho a importância de um aperto de mão
ﬁrme. Ensinei que o abraço deveria ser forte. Quando ele fez 16
anos, ensinei também a importância do voto.
Então, peço a vocês, senhores, que foram eleitos pelo voto,
que honrem seus eleitores. Nos protejam.
Eu tive um presente de Deus chamado Matheus.
Eu tenho um ﬁlho chamado Gabriel, de 13 anos, que foi enviado por Deus.
Por favor, me ajudem a protegê-lo.
Ângela – mãe do Matheus Salviano
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Deputado Sargento Rodrigues cobra solução da
Polícia Civil em relação ao Plantão Regionalizado
A Comissão de Segurança Pública da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) realizou reunião,
novamente, a requerimento do deputado Sargento Rodrigues, com o Secretário de Defesa Social, Rômulo
Ferraz, o Chefe de Policia Civil, Dr. Oliveira Maciel Santiago, o Superintendente Geral da Polícia Civil Dr, Jeferson Botelho, o Superintendente o Comandante-Geral
da Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel Márcio Martins Sant’Ana e os delegados e diretores regionais das
cidades de Muriaé, Governador Valadares, Guanhães e
Ubá, onde já foi implantado o Projeto Piloto “Procedimento Virtual de Polícia Judiciária e Justiça Criminal”,
para discutirem os problemas do projeto em cada cidade, como também os deslocamentos realizados durante os Plantões Regionalizados. A reunião ocorreu na Secretaria de Estado de Defesa Social no dia 5/6/2014.
Durante a reunião, o deputado Sargento Rodrigues
lembrou das denúncias recebidas sobre o funcionamento do Projeto Piloto nas cidades de Ubá e Governador Valadares. Em suas viagens de prestações de contas dos mandatos, o parlamentar ouviu relatos de policiais militares que no município de Ubá, por exemplo,
um delegado não foi encontrado na delegacia do Plantão Regionalizado. Já em Governador Valadares, a delegacia não possui qualquer infraestrutura, como banheiro e água potável, para receber os policiais militares.
Rodrigues ressaltou, também, que naquele município
o delegado não estava sendo encontrado nem pelo telefone, nem pelo Skype, muito menos estava sendo feito o despacho no REDS que, segundo o parlamentar, é
fundamental para a segurança jurídica tanto do delegado quanto do comandante da viatura que está decidindo o desfecho de uma ocorrência. Segundo o deputado,
conforme correspondência recebida, a criação do plantão regionalizado foi criado para compatibilizar a carga
horária de 40 horas máximas de trabalho dos policiais
civis, no entanto, impôs uma sobrecarga muito grande aos policiais militares que se deslocam muitas vezes 100, 200, 300, 400 e até 500 km para entregar
uma ocorrência.
O delegado regional de Ubá, Carlos Alves Francisco,
aﬁrmou que a instalação do Projeto foi muito favorável
no município. Entre 17/10/2013 e 23/2/2014 foram
realizados 120 plantões com 122 atendimentos virtuais e 104 atendimentos físicos, gerando a economia de
12.162 km. Em relação à ausência do delegado, ele informou que a delegacia possui 16 delegados em rodízio
nos plantões e que o fato deles não serem encontrados
para receber o ﬂagrante ocorreu apenas com um deles,
mas que já foi instaurada sindicância pela Corregedoria
para apurar o fato. Carlos Alves também disse que ﬁcou
chocado por não ter tomado conhecimento do ocorrido. “O nosso relacionamento com a Polícia Militar é um
dos melhores. Fiquei chocado por não ter chegado antes ao meu conhecimento”, disse.
Já o Chefe do 8º Departamento de Polícia Civil de
Governador Valadares, Ailton Aparecido de Lacerda, informou que mudaram recentemente para um prédio
mais moderno, com uma infraestrutura boa e uma sala
especíﬁca para receber os policiais militares, diferente do prédio anterior, que havia uma estrutura precária.
Ele destacou, ainda, que a instalação do Projeto Piloto
em Governador Valadares foi excelente, mas que em algumas cidades do interior a internet é muito precária e
que os atendimentos são realizados via telefone. “Tem
alguns detalhes que estamos ajustando, nos preocupamos com o bem-estar dos servidores, policiais civis e
militares”, aﬁrmou.
O deputado Sargento Rodrigues ressaltou que este
projeto trouxe um avanço e, principalmente, uma grande economia para o Estado. “Isto é um grande avanço, o Governo não gastará com pneus novos, combustível e desgaste de viatura além de proteger a vida dos
policiais militares que têm um enorme desgaste físico
e psicológico através destes deslocamentos realizados
nos plantões regionalizados”, disse.
Segundo Comandante-Geral da PMMG, Coronel
Márcio Martins Sant’Ana, há uma enorme carência estrutural e tecnológica, como computadores e internet.
Ele lembrou, também, da desproporcionalidade entre a
Polícia Militar e Civil. “Há uma desproporção com a Polícia Judiciária. A Polícia Militar está presente em mais
de 1000 localidades no Estado. Trabalhamos 40 horas

semanais, mas são 24 horas, dia e noite. Precisamos
de uma integração das polícias, mas com planejamento e conversas”, aﬁrmou. Ele disse que os policiais militares são prestadores de serviço, mas que também precisam receber a mesma qualidade de trabalho dos policiais civis, pois esta relação é mútua.
O Comandante-Geral da PMMG destacou ser ainda
necessário avançar, mas que este atendimento à distancia irá amenizar o problema, sendo uma alternativa
e não uma solução.
De acordo com o Secretario de Defesa Social, Rômulo Ferraz, o projeto-piloto é irreversível, necessitando corrigir as deﬁciências estruturais que futuramente
serão mudadas. Ele solicitou que a Polícia Civil e Militar façam um levantamento de quanto gastarão com os
equipamentos para instalação do projeto nessas regionais e sugeriu que seja realizado um balanço mensal
nas duas polícias para ﬁscalizar o andamento da implantação do projeto. Além disso, Rômulo Ferraz garantiu recursos ﬁnanceiros para as instalações.
O Chefe da Polícia Civil, Dr. Oliveira Santiago Maciel, disse que estes problemas serão resolvidos. “Estes
ruídos são normais, são reversíveis”, aﬁrmou. Oliveira
Santiago informou que realizou uma videoconferência,
como teste, no dia 4/6/2014, através do projeto piloto,
e que foi ótima. Para ele, os ajustes serão fundamentais
e importantes para a Polícia Civil.
Já o Superintendente Geral da Polícia Civil, Dr. Jeferson Botelho, informou que é necessário resolver os
problemas em Muriaé, Guanhães, Governador Valadares e Ubá antes de expandir o projeto. Para ele, os problemas são causados pela gestão. Ele também foi favorável à ﬁscalização do projeto.
Ao ﬁnal, o deputado Sargento Rodrigues concordou
com o Comandante-Geral da PMMG que o projeto piloto é apenas uma alternativa, mas não uma solução
deﬁnitiva. O deputado fez um apelo ao Chefe de Polícia Civil e ao Superintendente Geral da Polícia Civil
para que sejam criados mais plantões em algumas regiões do Estado para diminuir os deslocamentos realizados por policiais militares. “É preciso diminuir as distâncias senão será impossível avançar. As distâncias do
Noroeste, por exemplo, são desumanas”, acrescentou.
Dessa forma, ele cobrou do Chefe da Polícia Civil os 30
plantões regionalizados que o ex-Chefe da Polícia Civil,
Dr. Cylton Brandão, se comprometeu a criar.
Para o deputado Sargento Rodrigues, a solução seria o aumento do efetivo da Polícia Civil. “A solução deﬁnitiva ideal seria a Polícia Civil ter um efetivo maior
para criar o número necessário de plantões regionalizados, mas o Governo não possui recursos ﬁnanceiros, no momento, para convocação de novos policiais”,
aﬁrmou.

PLANTÕES REGIONALIZADOS E
O DIREITO A RECEBER DIÁRIAS
Prezados Companheiros e Companheiras Policiais
Militares,
A Polícia Civil de Minas implantou um sistema para
regionalizar os plantões das Delegacias de Polícia Civil.
Dessa forma, em várias cidades foram desativados os
plantões noturnos, de feriados e de ﬁnais de semana,
centralizando a recepção das ocorrências em determi-

nadas Delegacias.
A regionalização tem gerado alguns problemas para
as guarnições policiais. Exemplos desses problemas
são, em resumo: (1º) deslocamentos das guarnições
do município sede para outras cidades, algumas vezes
distantes mais de 100 (cem) quilômetros e em estradas de péssimas condições de tráfego; (2º) longa espera para o recebimento das ocorrências nessas Delegacias regionalizadas; (3º) jornadas de trabalho além do
turno previsto; (4º) despesas ﬁnanceiras com alimentação; entre outros.
Nesse sentido, esclareço que em vários deslocamentos dessa natureza, a guarnição policial tem o direito de exigir o pagamento das pertinentes diárias. O
Decreto nº 45.260/2009 (disponível em www.almg.
gov.br – link Consulte – Legislação) regulamenta o pagamento das referidas diárias para os integrantes das
IME’s.
Tal Decreto conceitua “diária” da seguinte forma:
é a parcela indenizatória destinada a atender as despesas de alimentação e de pousada devidas ao militar que se deslocar de sua sede por motivo de serviço.
“Sede” é a região compreendida dentro dos limites geográﬁcos do município ou distrito, em que se localiza
uma organização e onde o militar tem exercício.
O “valor da diária” corresponde ao mínimo de um
dia de vencimento e será pago de forma integral ou
parcial.
Será integral quando o deslocamento for superior a
12 (doze) horas e exigir a pousada do policial militar
fora da sua sede. Quando o deslocamento for superior
a 06 (seis) horas e inferior a 12 (doze) horas, haverá o
pagamento parcial, ou seja meia diária.
Resta esclarecer, ainda, que o início da contagem
do tempo é aquele em que o policial militar sair da sede
onde se encontra de serviço, sendo certo que o horário
do retorno à sede será considerado como ﬁnal.
Por ﬁm, se o deslocamento entre município e/ou
distrito sede e a localidade em que funcionar o plantão
regionalizado for igual ou inferior a 50 (cinquenta) quilômetros, não haverá o pagamento da diária.
Quando o Companheiro ou Companheira encontrar-se numa dessas situações, deverá formalizar o requerimento ao seu Comandante para a adoção das providências administrativas visando a indenização da diária. Não esqueça de confeccionar o “relatório de viagem” cujo modelo é deﬁnido e padronizado pelo Comando da sua Instituição, conforme previsto no artigo
13 do citado Decreto.
Não obstante os esclarecimentos acima prestados,
tenho trabalhado intensamente na busca de uma solução adequada para os entraves advindos com a instalação dos plantões regionalizados. Realizei uma audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir
a busca da pretendida solução, e também realizamos
uma reunião com a presença do Comandante-Geral da
PM, com o Chefe da Polícia Civil e com o Secretário de
Defesa Social.
Enquanto não solucionarmos os ditos entraves, faça
valer o seu direito ao exigir a indenização das diárias.

Deputado Sargento Rodrigues
Advogado e Pós Graduado em
Criminalidade e Segurança Pública UFMG
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Prezados companheiros e companheiras,
Senti-me no dever de fazer alguns esclarecimentos para que não ﬁque nenhuma dúvida sobre a importância da aprovação da Lei Complementar 127 de
2013, de minha autoria, que deﬁniu em 40 horas semanais a jornada de trabalho máxima para policiais e
bombeiros militares em Minas Gerais.
Começamos essa luta há dez anos. Ao longo de todo
esse tempo, foram necessárias a realização de cinco
audiências públicas para que este Deputado conseguisse construir o convencimento político sobre a matéria.
Em todos os debates, o Comando da Polícia Militar
de Minas Gerais sempre posicionou-se contrário aos
nossos argumentos para impedir a regulamentação,
em lei, da carga horária máxima dos nossos bombeiros e policiais militares. Inúmeras foram as desculpas
impostas pelo Alto Comando.
Fantasiaram os mais diversos obstáculos para
não enfrentarem o debate e, obviamente, trabalharam para não permitir a necessária e humana regulamentação da carga horária de trabalho dos policiais e
bombeiros. Disseram que isso representaria uma perda incalculável do poder hierárquico e de administração sobre os seus efetivos.
Este Deputado já sabia que todo o entrave perpetrado pelo Alto Comando alicerçou-se nas diﬁculdades que seus chefes/comandantes teriam na gestão
do empenho de seus subordinados. A deﬁnição, em
lei, da carga horária reduziria o abuso das escalas excessivas, dos empenhos sem compensação … enﬁm,
em lugar do arbítrio pessoal seria imposto o respeito à
dignidade e cidadania de cada um de vocês, policiais
e bombeiros.
O pior de tudo isso para o Comando seria ter que
fazer o controle das horas trabalhadas de cada integrante e, ainda, ter o dever LEGAL de compensar as
horas trabalhadas além do permitido, agora em lei.
Esses foram, em síntese, os principais argumentos
vociferados pelo Alto Comando para impedir o avanço
nas negociações que resultariam na promulgação de
uma lei cuja gestação ultrapassou dez anos.
Hoje, após essa heroica e árdua conquista proporcionada pelo persistente trabalho deste Deputado, temos escutado, vez ou outra, policiais militares comentarem que “alguns Comandantes têm dito a seus subordinados que as mudanças das escalas – para pior deve-se à Lei do Deputado que vocês elegeram.”
O discurso adotado por esses poucos comandantes resume-se numa tentativa maquiavélica de “jogar”
a tropa contra o maior defensor desta classe.
O primeiro esclarecimento que devo fazer é que
sou autor desta Lei com muito orgulho e sei o quanto
ela beneﬁciará a todos. A partir do momento em que
ﬁxamos a carga horária máxima em lei, todos terão
que obedecer, seja Soldado ou Coronel.
Não poderão mais deixar prolongar um turno de
serviço, como sempre ﬁzeram, sem nenhuma compensação. Não poderão escalar policiais em eventos, fugindo à rotina de seus turnos, pois saberão que deverão
recompensá-los. Tanto os policiais do interior quanto os
da Capital sabem, perfeitamente, o que estou dizendo,
principalmente as Praças mais antigas. Estas sabem
quantas vezes foram sobrecarregadas de trabalho, sem
receber qualquer recompensa. Quantas e quantas vezes as Praças eram escaladas em festas, carnavais, feriados, parques de exposições, festas de santos padroeiros, e por aí vai. Repito, nunca tivemos nenhum tipo
de reposição dessas horas e dias trabalhados.
Nenhuma Praça tinha a coragem de pedir ao seu
comandante uma compensação pela jornada trabalhada além do seu turno rotineiro. Por outro lado, nenhum comandante tinha a honestidade de recompensar seus incansáveis subordinados, em muito, mandavam consignar um elogio ou nota meritória em suas ﬁchas funcionais.
Portanto, não seria de se estranhar que alguns Comandantes de companhia ou batalhão fossem tentar
“jogar” a tropa contra este Deputado.
É preciso esclarecer que colocamos um marco legal na carga horária máxima de trabalho.
A função do legislador é assegurar direitos e impedir abusos e, no caso em comento, ﬁzemos o que
em 238 anos de existência da PM ninguém jamais
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Lei das 40 horas e as Escalas de serviço

ousou defender.
A confecção das escalas de serviço é matéria reservada exclusivamente aos chefes/comandantes. Devem eles adequá-las da melhor e mais eﬁciente forma
que a nossa Lei Complementar 127/2013 determina.
Contudo, por razões desconhecidas, ou por incompetência de alguns poucos que estão na função de gestores de recursos humanos têm modiﬁcado as escalas para pior.
Nesse sentido, para aferir se a nova lei foi benéﬁca ou não, conversem com os policiais do interior,
com aqueles que trabalham em destacamentos e pelotões destacados, desguarnecidos de efetivo, perguntem a eles qual era a carga horária rotineira ﬁxada por
seus chefes.
No interior, havia destacamentos trabalhando 24
horas de serviço por 24 horas de descanso, ou seja,
90 horas semanais que resultavam em 360 horas/
mês. Eu mesmo visitei alguns destacamentos submetidos a essas jornadas desumanas e escravagistas, e
trouxe cópias dessas escalas.
Nossos companheiros (as) devem permanecer
atentos!
A lei trouxe um direito que deve ser exercido de
forma inteligente. Antes dessa lei, a única norma vigente era a Resolução 3542 de 2000 de autoria do
Comandante Geral, que trazia a previsão da carga horária MÍNIMA semanal equivalente a 40 horas.
Discutir se a nova Lei é melhor ou pior que a Resolução não tem sentido. A Resolução estabelecia 40
horas mínimas semanais de empenhos, a Lei determina 40 horas máximas de empenhos semanais.
Então ﬁca a seguinte pergunta:
Companheiro(a), conquistamos uma vitória ou
uma derrota na regulamentação, em lei, da sua carga
horária máxima de trabalho?
A Resolução deixava os Policiais e Bombeiros militares nas mãos de quem estava no comando, trabalhava o tempo que ele desejava, como se seu escravo fosse.
O que tenho visto, na prática, é que alguns comandantes de batalhões e regionais estão tentando enganar a tropa. Ao invés de confeccionar escalas semanais estão fazendo escalas mensais, isso diﬁculta o
controle e favorece os abusos.
Na 11ª RPM há um ‘inventor ou cientista” que determinou que o atestado médico apresentado pelo
Policial Militar vale 5 horas e 43 minutos. Gostaria de
saber em que lei esse comandante se baseou para tão

ignóbil conduta.
Eu nunca vi um médico dar um atestado de 5 horas
e 43 minutos. Isso demonstra claramente que a intenção desse comando é negar obediência à lei e solapar
direitos de seus comandados. Aﬁrmo que isso é ilegal
e já estamos tomando as necessárias providências.
Companheiros(as), denunciem a constatação de
burla aos limites impostos pela LC 127/2013. Enviem-nos cópias das escalas abusivas para que possamos adotar as medidas pertinentes.
Por ﬁm, esclareço que o processo democrático é
lento.
A resistência por parte de alguns retrógrados também ocorreu quando houve a mudança do RDPM
para o Código de Ética. Teve Oﬁcial tentando ludibriar
as Praças dizendo, àquela época, que ﬁcar preso disciplinarmente era melhor que tomar “balão.”
Encerro reaﬁrmando a todos os Policiais e Bombeiros de nosso Estado que a Lei Complementar 127
de 2013 foi a segunda maior conquista alcançada por
nossa classe, a primeira foi a 14.310/02. As duas citadas leis têm a ﬁnalidade de resgatar e reaﬁrmar a cidadania e a dignidade de cada um de vocês, enquanto
policiais e bombeiros militares.
Quando o comando não cria nenhum artifício para
prejudicar o subordinado, todos ﬁcam satisfeitos, é só
veriﬁcar o elogiável exemplo dado pelo ex-Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros que, prontamente,
logo após a promulgação da LC 127/13, modiﬁcou
a escala que era 24X48 e agora passou a ser 24X72
horas.
A escala 24X72 horas sempre foi o sonho dos
bombeiros militares! A mudança ocorreu sem nenhum
trauma porque lá nenhum comandante tentou criar
escalas para prejudicar a tropa.
Peço aos Companheiros e Companheiras que ﬁquem atentos, caso em sua unidade o Comandante
não esteja respeitando a Lei das 40 horas semanais
máximas, envie a denúncia para nosso e-mail, dep.
sargento.rodrigues@almg.gov.br, descrevendo como
é a escala e quais os abusos estão sendo cometidos.
O estabelecimento do banco de horas e a sua
transparente publicidade devem ser observados pelo
Administrador Militar, pois assim determina a Constituição da República em seu artigo 37.
Deputado Sargento Rodrigues
Advogado e Pós Graduado em
Criminalidade e Segurança Pública UFMG
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Acervo histórico da PMMG
é incluído no rol dos bens
culturais do Estado

Policiais e Bombeiros Militares
recebem R$100 mil para
capacitação
O deputado Sargento Rodrigues participou da solenidade de abertura do Curso de Inglês para Policiais
e Bombeiros Militares, em fevereiro de 2014, na Cidade Administrativa. Sargento Rodrigues destinou
emenda parlamentar no valor de R$100 mil para a realização do curso.
O curso terá duração de 160 horas, o equivalente a três semestres, sendo duas horas por dia, três
vezes na semana. Serão capacitados 100 policiais
e bombeiros militares, divididos em quatro turmas,
uma no Prado, uma na Gameleira e duas na Cidade
Administrativa.

Segundo o deputado Sargento Rodrigues, destinar aos policiais e bombeiros militares emenda no
valor de R$100 mil para o curso de inglês é um orgulho. “Estou contribuindo para a qualiﬁcação proﬁssional de servidores públicos que estarão permanentemente em contato com turistas e toda a mídia internacional, além de permitir que os proﬁssionais da segurança pública melhor representem nosso Estado e nosso País. Por outro lado, iremos agregar conhecimento ao currículo pessoal de cada policial e bombeiro que estão frequentando o curso”,
aﬁrmou.

O Governador de Minas Gerais sancionou em
julho de 2013, a lei de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que inclui os acervos históricos
da Polícia Militar no rol de bens culturais objeto
de ações prioritárias na proteção do patrimônio
cultural mineiro.
O Projeto de Lei nº3.520/2012, transformado
na Lei 20.800/2013, acrescenta inciso ao artigo
6º da Lei 11.726 de 30 de dezembro de 1994,
que dispõe sobre a política cultural do Estado.
“VII - a proteção e a promoção do patrimônio
cultural constituído pelos acervos históricos da
Polícia Militar de Minas Gerais.”
De acordo com o deputado Sargento Rodrigues, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) é
guardiã da memória material e imaterial que remete às primeiras forças de segurança de Minas
Gerais constituídas a partir de 1775, quando foi
criado o Regimento Regular de Cavalaria de Minas na região de Vila Rica, atual Ouro Preto, unidade à qual pertenceu Joaquim José da Silva Xavier – o Tiradentes. Segundo Rodrigues, a aprovação do projeto foi de fundamental importância
para proteger e promover o rico patrimônio cultural do povo mineiro.
O acervo, catalogado desde 1775, compreende os períodos Colonial, Imperial e Republicano,
preservando as memórias corporacionais e oferecendo informações que são utilizadas como fonte
de pesquisa da história do Estado.

INAUGURAÇÃO DO MUSEU
DOS MILITARES MINEIROS
O Museu dos Militares Mineiros foi inaugurado
no dia 19/3/2014 e está localizado na Rua Aimorés, 698, Funcionários.
O espaço cultural reúne exposições de equipamentos, histórias de batalhões e de pessoas que
marcaram a Polícia Militar de Minas Gerais e o Corpo de Bombeiros Militar, além de cerca de 300 peças como armamento, uniformes militares, instrumentos musicais e de trabalho, fotograﬁas e documentos. O espaço conta, ainda, com recursos interativos como vídeos, jogos e 13 salas, entre elas, a
sala de homenagens, sala do colecionador, sala de
estudos e um auditório. O horário de funcionamento é de 10h às 19h, de quarta a sexta-feira e sábado de 12h às 18h. A entrada é gratuita.

Crédito do Promorar é
liberado pelo Governador
Em resposta ao ofício nº 0411/2014, entregue, pessoalmente, pelo deputado Sargento Rodrigues ao Governador de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho, no dia 15/4/2014, foi publicado no Diário Oﬁcial de Minas Gerais no dia
30/4/2014, a liberação de R$18.675.500,00
(dezoito milhões seiscentos e setenta e cinco
mil e quinhentos reais) ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) para o cumprimento dos 101 contratos do Programa de
Apoio Habitacional dos Militares do Estado de
Minas Gerais (Promorar), destinado a aquisição
de moradias por policiais e bombeiros militares.
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