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Está promulgada a Emenda
Constitucional nº 91/2013, de
autoria do deputado Sargento Rodrigues, que extingue a
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Promulgada Emenda à Constituição
que acaba com o voto secreto na ALMG

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 3 de 2011,
de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que acabou com
o voto secreto dos deputados no parlamento mineiro, foi promulgada neste mês pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e transformada na Emenda Constitucional 91/ 2013.
De acordo com o deputado Sargento Rodrigues, a Emenda
Constitucional 91/ 2013 extingue a votação secreta na ALMG.
“A votação passa a ser nominal. Todo e qualquer projeto de lei
será votado pelo voto nominal, ou seja, o deputado vai ter que
colocar a sua digital no painel e o nome dele aparecerá se votou sim, não, abstenção ou em branco”, disse.
A votação nominal também será aplicada para escolhas de
Conselheiros do Tribunal de Contas, cassação do Procurador
Geral de Justiça, cassação de mandato de deputados, veto do
Governador, cassação de mandatos, deliberações em comissões, Proposta de Emenda Constitucional, Projeto de lei Complementar, Lei Delegada e Projeto de Resolução.
Para Rodrigues, o principal objetivo dessa Emenda Constitucional é a transparência dos atos dos parlamentares. “A Constituição da República, no seu artigo 37, determina a publicidade,
a transparência. Essa é uma forma de cumprimento à Constituição, de dar meios legais ao cidadão que acompanha o trabalho
do poder público, principalmente no Poder Legislativo Estadual.
Nós estamos aperfeiçoamento o processo de votação aqui na
Casa, ou seja, ao aprovar a Proposta de Emenda Constitucional
3/ 2011, colocamos um fim em toda a votação secreta”, afirma.
Segundo o deputado Sargento Rodrigues, a população será
beneficiada com essa transparência e saberá como está a atuação do parlamentar em que votaram. “A população de forma
geral e o eleitor conhecerão todas as formas que o seu repre-

sentante está votando, ou seja, se está coerente com as propostas que ele defendeu durante a campanha ou não. O cidadão vai ter mais um instrumento para fiscalizar os atos do seu
representante”, explica.
Segundo o deputado Sargento Rodrigues, a população será
beneficiada com essa transparência e saberá como está a atuação do parlamentar em que votou. “A população de forma geral e o eleitor conhecerão todas as formas que o seu representante está votando, ou seja, se está coerente com as propostas
que ele defendeu durante a campanha ou não. O cidadão vai
ter mais um instrumento para fiscalizar os atos do seu representante.”, explica.
De acordo com o Presidente da Assembleia, deputado Dinis
Pinheiro, a publicação da Emenda Constitucional é um crescimento para a Casa. “É uma sintonia do Parlamento de Minas
com o que foi expressado pelo cidadão mineiro. A Assembleia
está buscando uma relação pacífica, consensual e o voto nominal dá ao eleitor essa oportunidade de transparência e acompanhamento mais próximo do seu parlamentar”, disse.
A Proposta de Emenda à Constituição 3/2011 recebeu 59
votos favoráveis na votação em segundo turno pelo Plenário.
O voto nominal começou a valer a partir de 17 de julho nas
reuniões de Comissões e Plenário da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais, assegurado na Emenda Constitucional 91/2013.
Deputado Estadual Sargento Rodrigues
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Deputado Sargento Rodrigues
denuncia altos salários do TJMMG

Sargento Rodrigues já havia feito essa denúncia no final de
2012. Na ocasião, conseguiu arquivar o projeto que pedia uma
nova verba orçamentária para aquele tribunal. Durante a reunião, o parlamentar apresentou uma lista com os salários absurdos de oficial judiciário, cargos comissionados e técnicos do judiciário. Entre eles, destacam-se os salários de alguns técnicos
que recebem cerca de R$ 69 mil e da assessora de comunicação,
R$ 87 mil. Em dezembro, o salário desta mesma assessora era
R$ 104 mil. Alguns aposentados receberam em torno de R$ 140
mil no mês de junho.
Rodrigues ainda mostrou, na lista disponível no site do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, que os 13 juízes receberam em torno de R$ 800 mil no mês de junho, o que daria para pagar 37 parlamentares. Os salários também são maiores do
que os recebidos pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal
(STF), o teto salarial do Brasil, R$26.700,00.
Segundo o deputado Sargento Rodrigues, Coronéis Juízes reformulam sentenças sem ter pelo menos um notável saber jurídico. “Alguns Coronéis Juízes estavam alterando sentença de
juiz concursado, sem sequer ser bacharel em direito. Eles não
sabem nem conceituar o que é processo”, disse.
Ainda segundo o parlamentar, a carga horária desses Coronéis são de 5 horas por dia. “A carga horária deles é exorbitante,
eles chegam às 12h e saem às 17h porque a maioria deles dá aula em faculdades pela manhã. À noite eles descansam. A maioria
deles tem que dar aula para engordar o mísero contracheque de
R$ 79 mil”, ironiza.
De acordo com o deputado, os salários no TJMMG são absurdos e o parlamento mineiro tem que fiscalizar. “Deve ser feita uma faxina nesse Tribunal. Isso é um escândalo, uma afronta
às demais instituições e nós temos o poder de legislar e fiscalizar”, explica.
Sargento Rodrigues lembra que tramita na Assembleia Legislativa de Minas Gerais o Projeto de Lei 3507/ 2012 do TJMMG.
“Esse projeto cria mais 80 cargos para acomodar os apadrinhados dos Coronéis que estão no Tribunal de Justiça Militar. Os
deputados devem ficar atentos e não deixar os projetos que
trazem matéria desse tribunal e tramitam nesta Casa prosseguirem”, afirma.
Durante seu pronunciamento, Rodrigues parabenizou o Ministro Joaquim Barbosa pelo pedido de estudo para extinguir os
três Tribunais de Justiça Militar que existem no Brasil, localizados em Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Nos outros

Estados, os juízes de primeira instância, chamada auditoria militar, fazem o grau recursal nas Câmaras do Tribunal de Justiça.
O deputado Sargento Rodrigues protocolou uma Proposta de Emenda à Constituição, a PEC 56/2013, para extinguir o
Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, assim como um requerimento para instaurar uma CPI para investigar o TJMMG,
quebrando sigilo bancário, telefônico e pedindo evolução patrimonial dos seus membros.

PEC 45/2013
Também tramita na Assembleia de Minas a PEC
45/ 2013, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que prevê que o Governador, ao fazer as indicações dos Coronéis do corpo de bombeiro e da polícia
militar para comporem o Tribunal de Justiça Militar,
estes, deverão ter notório saber jurídico, reputação
ilibada e serem escolhidos por maioria absoluta na
Assembleia Legislativa.
Rossana Magri

Na Reunião Extraordinária de Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no dia 11 de julho de 2013, o deputado
Sargento Rodrigues, na tribuna, denunciou os supersalários de
servidores e dos juízes do Tribunal de Justiça Militar de Minas
Gerais (TJMMG).
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Salário de deputado que
não comparecer à ALMG
será cortado
Deputado Sargento Rodrigues, em 9/7/2013, protocolou a Proposta de Emenda à Constituição 55/ 2013, que
prevê o corte de salário de deputado que não comparecer,
sem justificativa, às sessões ordinárias nas terças, quartas
e quintas-feiras na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O deputado recolheu 67 assinaturas para protocolar
a PEC.
Dessa forma, o objetivo da Proposta de Emenda à
Constituição 55/2013 é vincular o pagamento do salário
aos deputados através da comprovação do comparecimento às sessões ordinárias, mediante registro de ponto.
Rodrigues, em entrevista ao Repórter Eustáquio Ramos, da Rádio Itatiaia, falou sobre a tramitação da nova
PEC 55/2013.

ENTREVISTA
Eustáquio Ramos - Deputado Sargento Rodrigues, o Senhor já fez um pronunciamento na Casa e se reuniu com outros líderes de partidos, como o Presidente da Assembleia Legislativa?
Deputado Sargento Rodrigues - Esse projeto teve uma
boa aceitação no Colégio de Líderes. Alguns deputados pensam o contrário, mas chegamos a um momento que não podemos mais permitir que isso ocorra. Se temos a obrigatoriedade de comparecer às sessões ordinárias, o deputado deve
vir à Assembleia nas terças, quartas e quintas-feiras, o não
comparecimento é um desrespeito ao cidadão que paga regularmente os impostos. Esse deputado deve ter seu ponto
cortado. Chegamos a um limite de tolerância na Casa, portanto, faremos uma defesa ferrenha e vamos, se necessário,
conclamar os movimentos sociais para que esse projeto ganhe maior agilidade. Não podemos mais conviver dentro da
Assembleia de Minas ou em qualquer parlamento do Brasil

com esse tipo de desprezo. Deputado que não vem ao parlamento, faz bico do seu mandato, e isso é um desrespeito com
o cidadão e o eleitor.
Eustáquio Ramos - Isso prejudica a tramitação de projetos? Sem deputados no Plenário, não tem quórum e os projetos não são apreciados e não tem andamento?
Deputado Sargento Rodrigues - Não tem sequer debate, pois alguns projetos não devem ser aprovados de forma
acelerada. Se o deputado não está presente, não temos quórum para fazer o debate, para aperfeiçoar as propostas e para votar. O deputado precisa entender que vir à Assembleia
nas terças, quartas e quintas-feiras não é favor, é um dever,
uma obrigação que ele se comprometeu quando disputou a
eleição. Portanto, cobramos que ele cumpra o seu dever. Nós,
um grupo menor de deputados, que estamos na Assembleia
todos os dias, pagamos o preço pelas críticas da população.
Então, mais do que justo, cortar o ponto do deputado que
não vem ao parlamento nas sessões ordinárias.
Eustáquio Ramos - Deputado, o Senhor tem ideia de
quanto pode ser o corte no salário do deputado, se por exemplo, ele faltar a uma sessão? Isso significa quanto do salário
do parlamentar?
Deputado Sargento Rodrigues - Se ele tem obrigação regimental de marcar presença em todas as sessões ordinárias,
três vezes por semana, ele vai ter 12 presenças por mês e isto
deve ser dividido por 12. Portanto, o corte de um dia representará uma parcela expressiva do seu salário e vai fazer com
que esse deputado tenha mais responsabilidade com o mandato e com o cidadão. O deputado também tem as outras
funções, que é visitar a base e participar de audiências públicas fora da Assembleia.
Eustáquio Ramos - O salário hoje é em torno de R$20 mil?
Deputado Sargento Rodrigues- O salário hoje é R$20.042,00,
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“

...o corte de um dia
representará uma parcela
expressiva do seu salário e vai
fazer com que esse deputado tenha
mais responsabilidade com o
mandato e com o cidadão.

”

se dividido por 12, temos o valor do corte exato. Tenho certeza que a medida em que aprovarmos esse projeto, teremos
uma resposta muito positiva. Os deputados vão ter um pouco mais de responsabilidade. Falo daqueles que não comparecem à Assembleia, não estou falando daqueles que estão
na Casa todos os dias, que carregam o parlamento sozinho.
Outros deputados preferem fazer política no interior, esquecendo do seu dever nesses dias, que são terças, quartas e
quintas-feiras.
Eustáquio Ramos - Essa reunião no Colégio de Líderes já
provocou muita discussão diante da proposta do Senhor?
Deputado Sargento Rodrigues - Foi um debate muito positivo, alguns deputados entenderam que não era o momen-

“

O deputado precisa entender
que vir à Assembleia nas terças,
quartas e quintas-feiras não é
favor, é um dever, uma obrigação
que ele se comprometeu quando
disputou a eleição.

”

to adequado, mas vários concordaram que o momento seria
agora. As ruas estão clamando por uma reforma séria e uma
faxina que aconteça agora. O cidadão espera que isso ocorra de imediato e esperamos a melhor acolhida. Vários parlamentares se manifestaram a favor do corte do salário de deputados que não comparecem à Assembleia Legislativa.

Para virar lei, a Proposta de Emenda
à Constituição 55/2013 precisa ter 48
votos favoráveis e ser aprovada em dois
turnos pelo Plenário.
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40 horas, agora é lei!

O Governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, sancionou o Projeto de Lei Complementar 33/12, de autoria do
deputado Sargento Rodrigues, que regulariza a carga horária
semanal de trabalho dos policiais e bombeiros militares de Minas Gerais.
O PLC 33/12, que tramitou na Assembleia Legislativa de Minas Gerais desde dezembro de 2012, recebeu emenda do deputado Sargento Rodrigues, que fixou a carga-horária semanal
de trabalho dos policiais e bombeiros militares estaduais em
40 horas máximas.
O deputado Sargento Rodrigues, que durante 10 anos lutou
para estabelecer em lei a carga horária dos policiais e bombeiros
militares, foi, ao longo desses anos, o propositor de cinco audiências públicas na ALMG para tratar do assunto, participou, ainda, de intensas negociações junto ao Governo e aos Comandos
da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado.
Segundo Sargento Rodrigues, os policiais e bombeiros militares eram os únicos servidores do Estado que ainda não possuíam a jornada de trabalho assegurada em lei. “Todos os servidores públicos do Estado de Minas Gerais, sejam eles do
Poder Judiciário, Executivo, Legislativo, do Tribunal de Contas
e, inclusive policiais civis, já possuem carga horária de trabalho
estabelecida em lei”, afirmou.
Para Rodrigues, a sanção do governador assegurando em
lei a jornada de trabalho dos policiais e bombeiros militares
representa o fim do regime da escala de escravidão que milhares de policiais e bombeiros militares se submeteram por

todo esse tempo.
A Lei Complementar 127 de 2013 foi sancionada pelo governador em 3/7/2013.
Veja abaixo o texto da Lei:
“Art 1º – A caga horária semanal de trabalho dos militares
estaduais que exerçam atividades administrativas, especializadas, de ensino e operacionais será de quarenta horas semanais, ressalvado o disposto no art. 15 da Lei Estadual nº 5301,
de 16 de outubro de 1969.”
O deputado Sargento Rodrigues comemorou muito a sanção da Lei Complementar 127/2013. “Após 238 anos de existência da Polícia Militar de Minas Gerais, podemos dizer que
temos uma carga horária definida em lei”, disse.
O deputado pede a todos os companheiros e companheiras compreensão e paciência para que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar possam editar as respectivas resoluções que irão estabelecer a forma das escalas e turnos de
serviços, para disciplinar o assunto.
Para Rodrigues, o mais importante nesse momento é que
uma vez fixada em lei, SE NECESSÁRIO, há possibilidade de arguir o cumprimento da escala junto ao poder judiciário. Portanto, devemos neste momento comemorar essa grande vitória.
O prazo para a edição da resolução é necessário para que o
deputado Sargento Rodrigues se reúna com os comandos para
discutir o melhor formato dessas escalas e turnos de serviços.
“Fiquem tranquilos,estou empenhado no assunto”, afirma.
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CPI da Telefonia
instaurada na ALMG

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as operadoras de telefonia móvel do Estado, instalada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), a
requerimento do deputado Sargento Rodrigues, está apurando a responsabilidade por danos ao consumidor na
prestação inadequada de serviços de telefonia oferecidos
pelas operadoras que atuam no Estado, a falta de investimento e defasagem tecnológica, a existência de áreas com
coberturas, sem sinal ou com sinal deficitário, queda frequente de ligações telefônicas, má prestação na transmissão de dados, cobrança de valores indevidos, bem como a
resolutividade dos serviços de centrais de atendimento ou
call center na solução das reclamações dos consumidores.
Segundo o deputado Sargento Rodrigues, a CPI atua
em defesa dos direitos dos Consumidores por intermédio
de força-tarefa entre o Procon da ALMG, o Procon Estadual do Ministério Público, a Polícia Federal e as Receitas
Estadual e Federal. Visa ainda, instalar uma central de reclamações para que a população possa denunciar os problemas enfrentados com a má qualidade na prestação de
serviços das empresas de telecomunicação.
Rodrigues lembrou que este é um momento valioso para a Assembleia de Minas, pois a Comissão, cuja composição é pluripartidária, além de representar o povo mineiro, demonstra estar disposta a formar uma força-tarefa em
defesa do consumidor.

Guilherme Bergamini
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Segundo o Coordenador do Procon Assembleia, Marcelo Barbosa, nesses últimos três anos, foram apresentados dados que o primeiro lugar do ranking de reclamação no Procon Assembleia foi a má qualidade dos serviços
prestados pelas operadoras de telefonia móvel. Além disso, as operadoras excedem o número de chip’s vendidos e
não têm capacidade de prestar o devido atendimento aos
clientes. No Brasil há 263 milhões de chip’s, sendo 85%
destes no plano pré-pago e 15% no plano pós-pago.
As principais reclamações no Procon Assembleia são:
cobranças indevidas, cobranças de serviços não contratados, descumprimento de ofertas e má qualidade nos serviços prestados pelas operadoras.
O coordenador do Procon Assembleia reafirmou que
os os clientes devem efetuar reclamações através da
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A agência
recebe e formaliza a reclamação, a partir de então, a operadora tem 5 dias úteis para responder.
O Procon Assembleia acompanhará os passos da CPI da
telefonia de Minas Gerais e entrará em contato com todos
os Procons dos Estados que já possuem a CPI da telefonia
instalada para coletar informações.
O deputado Sargento Rodrigues, autor do requerimento, reuniu 45 assinaturas a favor da instauração da
Comissão.

Lei nº 20.606/2013 – GARANTIA DE VAGAS AOS DEPENDETES DE BOMBEIROS MILITARES NOS COLÉGIOS TIRADENTES DA PMMG – garante aos dependentes de Bombeiros Militares prioridade de
vagas a serem disponibilizadas nos Colégios Tiradentes da Polícia Militar. A lei confere, portanto, a
igualdade de direito dos dependentes de Policiais Militares e de Bombeiros Militares.

Lei nº 20.811/ 2013 – NOTIFICAÇÃO ÀS POLÍCIAS
DE VÍTIMAS OU AUTORES FERIDOS COM ARMAS EM
HOSPITAIS- Torna obrigatória a notificação, pela rede
de saúde, aos órgãos de segurança pública, do atendimento a pessoa ferida.
EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Emenda Constitucional 91/2013 – Extingue voto
secreto no âmbito da ALMG, passando a ser nominal para todas proposições do art. 63 da CEMG,
além de eleição da Mesa da Assembleia, veto, dentre outros. O voto simbólico fica assegurado apenas
para aprovação de requerimentos e pareceres.

Lei nº 20.621/2013 – SERVIÇOS “COUVERT” – Regulamenta a oferta do serviço de “couvert”, o qual
a Lei denomina como o fornecimento de aperitivo antes da refeição. Ela obriga os restaurantes, lanchonetes, bares e estabelecimentos congêneres que oferecem “couvert” a informar ao consumidor, no cardápio, o preço e a composição do serviço, sob pena das sanções previstas no Código de
Defesa do Consumidor. Portanto, é assegurado ao consumidor o direito básico à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de preços.
Lei Complementar 127/ 2013 – CARGA HORÁRIA POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES – Fixa a carga horária semanal dos militares estaduais.
Art. 1° A carga horária semanal de trabalho dos militares estaduais que exerçam atividades administrativas, especializadas, de ensino e operacionais será de quarenta horas semanais, ressalvado
o disposto no art. 15 da Lei Estadual n° 5.301, de 16 de outubro de 1969.
Lei nº 20.800/ 2013 – INCLUI O ACERVO HISTÓRICO DA PMMG NO ROL DOS BENS CULTURAIS DO
ESTADO- dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais, para incluir, entre as ações relativas ao patrimônio cultural mineiro, a proteção e a promoção dos acervos históricos da Polícia
Militar de Minas Gerais.
VII – a proteção e a promoção do patrimônio cultural constituído pelos acervos históricos da Polícia Militar de Minas Gerais.

Deputado Sargento Rodrigues presta contas dos mandatos
agradeceu a presença e a atenção de todos. Segundo Rodrigues,
esta é a forma mais legítima de exercer o mandato, pois nessas visitas ele pode ouvir sugestões e críticas, além de acompanhar de
perto as necessidades dos policiais e bombeiros militares em cada cidade.

Rua Rodrigues Caldas, 79 - 5º andar - Gab. 02
Bairro Santo Agostinho - CEP 30190-120
Tel.: (31) 2108-5200 - Fax: (31) 2108-5201
Belo Horizonte - MG
e-mail: dep.sargento.rodrigues@almg.gov.br
site: sargentorodrigues.com.br
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O deputado Sargento Rodrigues visitou, no primeiro semestre
de 2013, 58 cidades do interior de Minas Gerais para prestar contas dos seus mandatos. O parlamentar aproveitou cada momento
para mostrar aos companheiros os benefícios conseguidos para a
classe da segurança pública no Estado.
Nesses encontros, os eleitores têm a
oportunidade de dar sugestões e esclarecer dúvidas diretamente com o deputado,
além de acompanhar o que vem sendo feito pelo parlamentar.
Em cada cidade visitada, Sargento Rodrigues agradeceu os votos recebidos e reafirmou o compromisso de continuar trabalhando com seriedade e transparência,
representando-os na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Rodrigues pontuou as
leis e emendas aprovadas, de sua autoria,
que já são 37, e as principais realizações ao
longo desses 14 anos de mandatos, bem
como as intensas negociações salariais
junto ao governo que resultou no melhor
reajuste da história da PMMG, 101% em
quatro anos para ativos, inativos e pensionistas.
Ao final de cada reunião, o deputado
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