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EDITORIAL
Prezados companheiros e companheiras,
Quero aproveitar este espaço para, mais uma vez, agradecer o apoio
que obtive nas eleições passadas.
Agradeço pelo seu voto de confiança e dos seus familiares, amigos, vizinhos, enfim, de todos aqueles que
acreditam no meu trabalho e me me
reconduziram ao quinto mandato
consecutivo.
Diariamente peço a Deus que me
dê saúde e perseverança na árdua
tarefa de representar o cidadão mineiro, em especial, os servidores da
segurança pública. Digo árdua, não
pela falta de disposição para o trabalho, pelo contrário, disposição, tenho
muita, entretanto, os obstáculos que
ocorrem quando o assunto é política
são muitos.
Ao longo desses dezesseis anos
de mandatos consegui aprovar 44
leis, sendo que boa parte delas trouxeram inúmeros benefícios para toda
a classe da segurança pública, outras
aperfeiçoaram e melhoraram as políticas públicas de segurança em Minas Gerais.
Alguns companheiros não conseguem compreender as dificuldades
em alcançar um determinado benefício que, em sua maioria, são arrancados do comando e do governo, muitas vezes a “fórceps”.
Descrevo aqui o seguinte exemplo:
os demais parlamentares, os chamados Deputados que representam suas
regiões, buscam do governo obras e
melhorias das políticas públicas para
suas respectivas bases eleitorais. Mas,
como sou Deputado oriundo de uma
classe, minhas ações políticas são
sempre mais complexas e muito mais
dispendiosas para o governo.

Continuo trabalhando de forma
séria, transparente e honrada,
estou na ALMG todos os dias e
tenho muito respeito pelo voto
que me foi confiado.

Quando luto, trabalho e negocio
um reajuste salarial junto a entidades
de classe, como aconteceu em 2011,
na sexta negociação salarial, que garantiu 101% de aumento, em quatro
anos, para os servidores da Segurança Pública, isso, com certeza, sai muito mais caro para o Governo do que
atender às bases eleitorais dos chamados Deputados de região.
A negociação acima citada precisa ser compreendida por alguns
que pensam que pedir melhorias ou
aprovar uma lei que efetivamente
trará benefício a determinada classe,
principalmente quando resulta em
um aumento salarial, é muito difícil
para o Deputado trabalhar e de ser
aprovada; têm pessoas que acham
que é como fazer um ofício ao Governador e tudo está resolvido. Mas
é preciso muito convencimento político junto ao Governo, algumas vezes
a luta é maior, pois se vê o Comando
das Instituições trabalhando do lado
contrário.
Para exemplificar, cito as leis das
promoções, tanto da Polícia Civil
quanto da Polícia e Corpo de Bombeiros Militares, de minha autoria,
que, na prática, trouxeram ganhos
salariais, beneficiando cerca de quarenta mil servidores da segurança
pública.
A questão das promoções por
tempo de serviço foi uma quebra de
paradigma que levou mais de 200
anos, tivemos “que suar a camisa”;
gastamos muito mais tempo para
convencer o comando do que o próprio Governador Aécio Neves.
Aproveito este espaço para fazer
esses esclarecimentos, considerando que, às vezes, recebo algumas cobranças de pessoas que não compreendem a complexidade de fazer boas

leis e conquistar benefícios para servidores públicos.
O balanço que faço do meu trabalho é realmente positivo, mesmo
com todas as dificuldades e enormes
obstáculos que enfrento no dia a dia,
representando de forma séria, honrada e transparente, aqueles que me
confiaram o voto. Muitas são as vitórias alcançadas: promoções, melhor
aposentadoria, novo código de ética
dos Policiais e Bombeiros militares,
abono fardamento, pensão integral,
tanto para pensionistas de militares quanto para pensionistas dos ex-guarda-civis; carreira jurídica, contrato dos agentes penitenciários e
socioeducativos, fundo habitacional
PROMORAR, adicional trintenário,
carga horária de 40 horas semanais,
lei do assédio moral, lei dos equipamentos de proteção individual e um
reajuste de 101% em quatro anos,
para todos os servidores da segurança pública.
Todas essas conquistas foram resultados de uma união de esforços e
consciência política, por isso, agradeço novamente todo apoio que tenho
recebido dos companheiros militares
e civis.
Neste novo mandato continuo
disposto a fazer quantos enfrentamentos forem necessários em defesa de uma melhor segurança pública.
O cidadão tem direito a uma segurança pública de qualidade e paga
para isso, portanto, coloco todo meu
empenho e esforços nessa direção.
Mas devo aqui alertar a todos,
com o governo que ai está, vamos
ter que brigar muito, mas digo brigar
muito mesmo, para conseguir conquistar um reajuste salarial decente
e melhores condições de trabalho.
Temos três principais pontos, que

eu digo macros, para enfrentar: política salarial até 2018, recomposição
dos efetivos, pois este reflete diretamente na prestação de serviço para
a população, bem como nas condições dos próprios servidores da área
conseguirem fazer o enfrentamento da violência e criminalidade, condições de trabalho, especialmente,
quanto a toda logística.
Não se esqueçam, temos um governo do PT, que historicamente não
gosta de policiais, suas ações ao longo da história sempre foram do lado
oposto, contrário aos interesses da
classe. Basta dar uma olhada em vários projetos de leis que tramitam no
Congresso Nacional que trazem, na
prática, inúmeros prejuízos para todo e qualquer servidor da segurança
pública. A turma do PT gosta mesmo,
como dizem no meio acadêmico, é
da linha do direito penal mínimo, por
eles não se prende ninguém, nem estuprador, latrocida, homicidas e muito menos corruPTos.
Bom, mas fui eleito para isso, para fazer o melhor do meu trabalho.
Sendo assim, deixo registrado neste
espaço o mesmo compromisso que
fiz durante a campanha e todos estes anos. Continuo trabalhando de
forma séria, transparente e honrada,
estou na ALMG todos os dias e tenho
muito respeito pelo voto que me foi
confiado, pois recebi uma procuração nas urnas para falar em seu nome, legislar, fiscalizar, negociar, denunciar e fazer o enfrentamento, se
necessário for.
Mais uma vez muito obrigado e fiquem com Deus.
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Corpo de Bombeiros está sucateado

constata a Comissão de Segurança Pública da ALMG

Problemas como a falta de viaturas, de equipamentos de proteção
individual, do redutor de pH para piscinas e a inatividade da casa de máquinas, que faz a filtragem da água,
foram constatados durante a visita da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) ao 1º Batalhão
do Corpo de Bombeiros Militar, que
atende às Regiões Leste e Centro-sul
de Belo Horizonte.
Segundo o deputado Sargento
Rodrigues, autor do requerimento, o
foco da visita era conhecer in loco as
condições logísticas do batalhão. Na
ocasião, 20 viaturas estavam em manutenção e 8 em processo de descarte. Também havia desencarceradores e 5 motosserras em processo
de manutenção. Além disso, não foram encontrados materiais de salvamento e mergulho, como cordas e
mosquetão.

O redutor de PH, utilizado para
manutenção da piscina, estava vencido desde 2012. O cloro chegou há
duas semanas e a casa de máquinas,
responsável pela filtragem da água,
não estava funcionando, necessitando de uma reforma geral. No vestiário feminino foi identificado infiltração, canos enferrujados e com
vazamentos, paredes mofadas e armários enferrujados. Além disso, o
local que armazena os produtos químicos para limpeza da piscina fica
dentro do vestiário feminino.
Equipamentos básicos, como também os de proteção individual, estão
em estados críticos ou zerados no
estoque. “Encontramos equipamentos operacionais em situação crítica.
Aquilo que era necessário 100, 200
itens, está fora das condições de utilização ou zerado”, ressaltou Sargento Rodrigues.
Para o parlamentar, a situação en-

contrada foi de verdadeira calamidade. “A falta de recursos está levando
os bombeiros a terem uma dificuldade enorme no cumprimento de sua
missão, que é de salvar vidas, resgatar e proteger as pessoas. Já teve
semana em que existia apenas uma
viatura de resgaste para cobrir toda
a Região Metropolitana de Belo Horizonte. A situação é de extrema preocupação pela falta de recursos que
não estão sendo repassados ao Corpo de Bombeiros”, esclareceu.
Rodrigues ressaltou, ainda, que o
maior problema é o não repasse da
verba de custeio pelo Governo do Estado. “Se você não tem a verba de
custeio, como você compra equipamentos? Não tem mais justificativa
de falta de orçamento, pois já estamos há mais de 7 meses no atual governo. Se não tem verba de custeio,
como faz?”, questionou.
Durante a visita, Rodrigues desta-

cou que a Lei nº 6763/1975, em seu
parágrafo 3º do art. 113, onde determina que o produto da arrecadação
da taxa será aplicado, no percentual
mínimo de 50%, no reequipamento
da unidade operacional de execução
do Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais. “O Governo está muito longe de repassar o que a Lei prevê”, disse.
2º BBM e 3º BBM
A Comissão de Segurança Pública
também já realizou visitas no 2º BBM,
localizado em Contagem, no dia
01/04/2015 e no 3º BBM, localizado
na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, no dia 19/3/2015. Nos dois
batalhões, a Comissão constatou falta de viaturas, combustível, cloro para tratamento das piscinas, bem como a falta de repasse da verba de
custeio por parte do Estado.

Comissão especial da PEC que garante
a gratificação de risco é criada na ALMG
Os parlamentares da comissão especial que
analisará a Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) nº15/2015, de autoria do deputado Sargento
Rodrigues, reuniram-se, em março deste ano, para
eleger o Presidente, Vice-Presidente e relator.
A proposição pretende assegurar direito aos
Policiais e Bombeiros Militares e aos Policiais Civis ao trazer para a redação atual da Constituição do Estado de Minas Gerais o adicional de periculosidade na forma do inciso XXIII do art. 7º
da Constituição da República.
A PEC, como mostra sua redação, englobará
todos os militares que se enquadram na categoria, sem distinção de militares da ativa ou da reserva, como também os integrantes da Polícia

Civil, sem distinção de ativos ou inativos.
Dessa forma, a proposta inclui o inciso XXIII
do art. 7º da Constituição da República ao parágrafo 11 do art. 39 da Constituição Estadual,
e ao art. 38, permanecendo todos os direitos
já conquistados pelos policiais civis e policiais e
bombeiros militares.
Segundo o deputado Sargento Rodrigues, a
proposição tem por objetivo garantir aos policiais civis e aos policiais e bombeiros militares a
gratificação por atividade de risco. O parlamentar destacou que propôs a PEC exatamente por
entender que estes servidores realizam atividades perigosas, expondo suas vidas no desempenho de suas funções, essenciais para garantir a

segurança pública. Rodrigues destacou, ainda,
que de 2003 até a presente data 185 servidores
da segurança pública faleceram em serviço ou
em razão da atividade.
“Entendo que a forma como a PEC nº 15/2015
foi apresentada, com redação conforme a técnica legislativa que à época recomendava, tenha
trazido algumas dúvidas para os companheiros,
razão pela qual, em atenção a vocês, apresentei
substitutivo com uma redação mais clara, sem
deixar dúvida que não há nenhuma supressão
de direitos e que a PEC apenas insere, no texto
da Constituição Estadual, o direito destes servidores receberem gratificação pela atividade de
risco”, afirmou o deputado Sargento Rodrigues.
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240 anos da PMMG

Instituição recebe homenagem na ALMG
O deputado estadual Sargento
Rodrigues homenageou a Polícia Militar de Minas Gerais pelos seus 240
anos de fundação. A reunião especial
foi realizada no dia 11/6/2015, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG).
Fundada no dia 9 de junho de
1775, no Regimento Regular de Cavalaria de Minas, em Ouro Preto, a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
(PMMG) é a instituição policial mais

antiga do Brasil. Os principais valores
da instituição estão pautados na ética, lealdade, respeito, representatividade, justiça, disciplina e hierarquia.
Está presente em todos os 853 municípios e em mais de 200 distritos.
Durante a reunião, Sargento Rodrigues fez um retrospecto sobre a
história da inconfidência mineira e o
surgimento da Polícia Militar, ressaltando a importância de figuras como
o alferes Joaquim José da Silva Xavier,

pontuado em sua fala como o patrono das Polícias Militares do Brasil.
Rodrigues destacou, ainda, tamanha importância e satisfação em poder homenagear a instituição a qual
serviu por 15 anos. “Esta é a terceira homenagem que presto à polícia
militar e faço com muito orgulho, em
nome da sociedade mineira, homenageando uma instituição ímpar, de
valor incalculável para os mineiros. É
a única instituição pública deste Es-

tado que funciona 24 horas por dia”,
enfatizou.
Ao final, o comandante-geral da
PMMG, Coronel Marco Antônio Badaró Bianchini, afirmou que a sociedade pode esperar uma polícia que
se renova diariamente, com a missão primordial de mudar o seu foco
de atuação, voltada especificamente,
para o cidadão de bem.

Contratos de agentes penitenciários e
socioeducativos serão renovados por até cinco anos
Projeto de Lei nº 1.660/2015,
que dispõe sobre a contratação por
tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público foi aprovado, em segundo turno, no plenário
da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG) com 65 votos favoráveis e nenhum contrário.
A matéria prevê que os contratos de trabalho poderão ser prorrogados pelo Governo do Estado da
seguinte forma: por até um ano nas
áreas de saúde e educação; por até
três anos nas áreas de segurança
pública, vigilância e meio ambiente;
por ATÉ cinco anos na área de defesa social.
A alteração proposta no PL
1.660/15 incide sobre o inciso III,
do parágrafo 1°, do artigo 4° da Lei
18.185, que estabelece limites temporais para a prorrogação de contratos, nos casos em que o número

de servidores efetivos for insuficiente para a continuidade dos serviços públicos essenciais e desde
que não haja candidatos aprovados
em concurso público aptos à nomeação. De acordo com a lei, a duração dos contratos fica limitada ao
provimento dos cargos mediante
concurso público. O Projeto de Lei
foi aprovado com os efeitos da lei
retroativos à 1º de junho de 2015.
O deputado Sargento Rodrigues
foi relator da proposição na Comissão de Segurança Pública, onde apresentou emenda para que
na realização de concurso público para os cargos de agente penitenciário e de agente socioeducativo, considera-se, para efeitos de
pontuação, como título, o cômputo
dos anos anteriormente trabalhados nas áreas de segurança pública
e defesa social, mas a emenda foi
derrotada pelos deputados da base

de governo.
Em seu pronunciamento, Rodrigues explicou que este é um assunto que vem trabalhando desde
2013, quando apresentou o Projeto
de Lei 4.170/2013 e, posteriormente parabenizou os agentes penitenciários e socioeducativos pela belíssima luta que travaram na ALMG
desde 2013. “Os empregos dos senhores e das senhoras estão garantidos e nós sabemos que vocês farão o melhor, com dedicação, para
o sistema prisional. Estamos juntos
nesta luta!”, disse.
Rodrigues esclareceu, também,
que não pega carona em projetos
de outros deputados. “Se é uma
coisa que não faço, nunca fiz e nunca farei, é pegar carona em projetos
de outros deputados. Não é da minha estirpe, não é da minha linha,
até porque Deus me deu saúde, inteligência, perspicácia, persistência

e muita disposição para poder defender aqueles que eu me coloquei
à disposição para que o meu mandato pudesse ser, única e exclusivamente, para servir a coletividade”,
ressaltou. Segundo ele, o que o faz
levantar cedo, todos os dias para ir
à ALMG, são momentos como esse,
de dizer “olha, nós aprovamos um
benefício para os trabalhadores”,
explicou.
O Presidente da União Mineira
dos Agentes de Segurança Prisional do Estado de Minas Gerais (UNIMASP – MG), Ronan Rodrigues, afirmou que os agentes conseguiram
a aprovação do projeto com muito
merecimento e com o apoio do deputado Sargento Rodrigues. Na ocasião, ele falou da sua felicidade. “Estou me sentindo como se eu fosse
o “cara” mais feliz do mundo só de
segurar o emprego de mais de 6 mil
pais de famílias”, disse.
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Candidatos aprovados no concurso público para
agentes penitenciários e socioeducativos – edital 2013 –
são recebidos em audiência pública na ALMG
Os candidatos aprovados no concurso público para agentes penitenciários e socioeducativos – edital
2013 – lotaram o Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira (Hall das bandeiras) para cobrar
o andamento do certame durante
a audiência da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), a requerimento do deputado Sargento
Rodrigues, no dia 2/7/2015. O concurso está parado e os candidatos
solicitam, urgentemente, um cronograma do Governo.
Logo no início da reunião, o deputado Sargento Rodrigues informou que foi procurado por alguns
candidatos que lhe solicitaram a realização da audiência pública para
tratar do assunto. Segundo o parlamentar, o importante é ouvir e
atender as reclamações dos candidatos, como também pressionar
o Poder Executivo. Rodrigues lembrou que foram convidadas várias
autoridades, como o Secretário de
Estado de Defesa Social, o Secretário Estado de Planejamento e Ges-

tão e o Subsecretário de Administração Social, mas nenhum deles
compareceu e não mandaram representante.
De acordo com o Presidente do
Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de Minas Gerais (SINDASP-MG), Adeilton de Souza Rocha, o concurso de
2013 foi realizado para preencher
3.535 vagas no sistema prisional e
820 vagas no sistema socioeducativo. Segundo ele, as três fases foram
concluídas, sendo prova escrita,
avaliação psicológica e teste físico. A quarta etapa foi inciada, mas
não existe cronograma para terminá-la nem para as próximas fases,
que são exame médico e curso de
formação.
O Presidente da Comissão do
Concurso ASP/ASE 2013, André Luís Jacques Horta, cobrou respeito e
a continuidade do concurso. “Precisamos de apoio e vontade política
para que o concurso volte a andar”,
disse. Segundo ele, não há justificativa de falta de recursos por parte do
Estado.

Na ocasião, Rodrigues questionou a ausência de um representante
do Poder Executivo e afirmou que é
uma falta de respeito com os parlamentares da comissão, com a ALMG
e com os cidadãos que prestaram o
concurso. “Cadê o Poder Executivo?
Ninguém apareceu. Deveriam estar
aqui para falar, pelo menos, que estão com dificuldade”, perguntou.
“As pessoas têm que entender a
competência de cada Poder. O que
nós podemos fazer é pressão política. É preciso manter a luta, a mobilização, pois sem pressão nada sai.
Nós estamos aqui para apoiar”, esclareceu o deputado Sargento Rodrigues.
Ao final, foi aprovado requerimento para que a Comissão de Segurança Pública realize visita ao Secretário de Estado de Defesa Social,
Bernardo Santana de Vasconcellos,
com uma comissão de representantes dos candidatos aprovados, para
entregar relatório da audiência pública e solicitar um cronograma de
andamento do certame, como também a nomeação dos concursados.

ENTENDA O CASO
Durante todo este processo, o
deputado Sargento Rodrigues cobrou inúmeras vezes do Governo do
Estado que ocorra a continuação do
concurso, ou seja, para que apresente um cronograma com para as próximas fases do concurso.
No dia 6/3/2015, Sargento Rodrigues esteve em agenda com o Secretário de Defesa Social, Bernardo Santana,
quando entregou cópia do requerimento aprovado durante a reunião da
Comissão de Segurança Pública e solicitou empenho do Secretário para que
seja apresentado um cronograma para
os concursados de 2013.
No dia 27/4/2015, Rodrigues esteve novamente em agenda com o Secretário de Defesa Social e reiterou
empenho para que fosse apresentado
um cronograma para os concursados.
Na ocasião, Bernardo Santana afirmou
que o Governo do Estado já havia liberado recursos para a realização da
quarta etapa do concurso, a investigação social, que será realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais.

PEC prevê aposentadoria especial aos
agentes penitenciários e socioeducativos
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 8/2015, de autoria do
deputado Sargento Rodrigues, que
prevê aposentadoria especial aos
trinta anos de serviço para os agentes penitenciários e socioeducativos,
já possui Comissão Especial formada
na Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG) para discussão e emissão de parecer ao texto da matéria.

A proposta adotará o regime especial de aposentadoria para os agentes
penitenciários e socioeducativos que
serão aposentados, voluntariamente,
independente da idade, após trinta
anos de contribuição, desde que conte pelo menos vinte anos de efetivo
exercício nos cargos de agentes.
As aposentadorias diferenciadas
no regime de previdência podem ser

aplicadas a servidores que são portadores de deficiência, que exerçam atividade de risco ou cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
Segundo o deputado Sargento Rodrigues, a Polícia Civil, Militar e Corpo
de Bombeiros Militar já contam com
o benefício da aposentadoria especial.

“É assim nas Polícias Civil, Militar e no
Corpo de Bombeiros. É o mesmo que
queremos para os agentes, não podemos deixá-los de fora”, afirmou. Para
Rodrigues, outro ponto que deve ser
levado em consideração é que as atividades dos agentes penitenciários e
socioeducativos são de risco e insalubre, justificando mais uma vez a necessidade da aposentadoria especial.
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Comissão de Segurança Pública
visita as unidades da Ceflan I e II
Preocupados com as condições
de trabalho dos policiais civis e militares nas unidades da Central de Flagrantes da Polícia Civil (Ceflan) I e II,
os parlamentares da Comissão de
Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais visitaram
estas unidades no mês de maio deste ano.
Segundo o deputado Sargento
Rodrigues, presidente da Comissão,
o objetivo das visitas foi conhecer as
condições de trabalho dos policiais
civis e dos militares, que fazem a entrega do flagrante, como também o
acautelamento dos presos.
A Ceflan I não tinha nenhum preso, mas houve dias em que haviam 14
detentos. Nas duas celas que a unidade possui, com capacidade para
um preso em cada uma, já chegaram

a ficar 18 nas duas celas em condições subumanas, sem água, luz e colchão. Esta unidade recebe presos da
região leste, venda nova (até a divisa
com Ribeirão das Neves) e, também,
Nova Lima. Segundo dados repassados à comissão, a Ceflan I possui 5
equipes, cada uma com dois delegados, 4 escrivães, 6 investigadores e 1
agente penitenciário.
Já na Ceflan II, que atende a região Sul, Centro e Noroeste, também
localizada no bairro Floresta, havia
setes presos aguardando encaminhamento e duas ocorrências sendo
lavradas. A unidade também possui 5
equipes, sendo que cada uma possui
2 delegados, 4 escrivães e 5 investigadores, mas apenas três delas têm
agentes penitenciários.
De acordo com a coordenado-

ra da unidade, Adriana Monteiro de
Barros, com a interdição judicial dos
presídios de Bicas I e II e do Ceresp
da Gameleira, no início de maio, eles
pararam de buscar os presos todos
os dias, como também não levavam
todos que lá estavam, ficando alguns
nas unidades.
“Tanto na Ceflan I, como na Ceflan II, nós temos problemas gravíssimos de acautelamento de presos,
ou seja, celas pequenas onde ficam
amontoados aguardando. A entrega dos presos tem demorado muitas horas, até dias, como foi o caso
de uma ocorrência, onde nove policiais militares ficaram parados 42 horas para a formalização da ocorrência, o que impede o patrulhamento
da equipe, prejudicando a população”, explicou o deputado Sargento

Rodrigues. A coordenadora da Ceflan
II informou ao parlamentar que a demora para lavrar o flagrante ocorreu
devido a falta de local para encaminhá-los.
Sargento Rodrigues ressaltou que
a maior preocupação é com o impacto para a polícia militar e civil devido aos prejuízos causados para a sociedade. “Ficar sem patrulhamento é
um enorme prejuízo para a população, da mesma forma que é onerar a
polícia civil”, afirmou.
Ao final, o deputado esclareceu
que há uma série de ações que podem ser feitas para solucionar os
problemas identificados mas, que o
Ministério Público e o Poder Judiciário precisam dar celeridade aos processos, progressão de regime, aplicação de penas alternativas.

Salário de deputado que não
comparecer na almg será cortado
A Comissão Especial para discutir a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 5/2015 que altera o
artigo 53 da Constituição do Estado, determinando que os deputados receberão remuneração proporcional ao comparecimento às
sessões ordinárias de Plenário da
Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG) já está formada. Na
ocasião, foram eleitos presidente,
vice-presidente, como também designado relator.
O objetivo da PEC é vincular o
pagamento do salário aos deputados através da comprovação do
comparecimento às sessões ordinárias, mediante registro de ponto.
Sargento Rodrigues ressaltou que
os deputados precisam comparecer às reuniões da Casa. “Tem deputado de primeiro mandato que
não vem à Assembleia, não vem

marcar ponto no dia de sessão ordinária. Tem que cortar o ponto desse deputado. Não somos nós que estamos aqui todos os dias que temos
que implorar para o deputado vir trabalhar”, afirma.
Rodrigues afirmou, ainda, que há
momentos que dá vergonha de pedir
a alguns parlamentares para cumprir
os seus deveres. “Tem deputado que
faz bico do seu mandato, sequer dá
o trabalho de vir ao parlamento terça, quarta e quinta-feira bater ponto e nós ficamos aqui todos os dias
tentando dar quorum para votar as
matérias”, explica. Para ele, os parlamentares que não comparecem à
Assembleia Legislativa estão desrespeitando a população. “Isso é um
desprezo com a população brasileira,
especialmente com a população de
Minas Gerais”, disse.
Para o deputado, com a aprova-

ção da PEC os parlamentares que
não comparecem à ALMG vão ter
que prestar contas dos seus mandatos aos cidadãos mineiros, pois estes
poderão fiscalizar a presença de cada
deputado. Ele também questionou:

“Se o trabalhador do setor privado
ao faltar do serviço tem o dia descontado, por que não descontar o
dia do deputado que não veio trabalhar?”
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TCO é tema de encontro da
Comissão de Segurança Pública no MP
A Comissão de Segurança Pública
da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG) visitou o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais,
Carlos André Mariani Bittencourt,
em julho deste ano. Os parlamentares entregaram, pessoalmente, ofício solicitando empenho para que a
Polícia Militar de Minas Gerais também possa fazer a lavratura de Termos Circunstanciados de Ocorrência
(TCO).
Na ocasião, o deputado Sargento
Rodrigues lembrou que o Ministério
Público de Minas Gerais assinou, no
dia 30 de abril, um Termo de Cooperação Técnica (TCT) com a Polícia
Rodoviária Federal (PRF) para agilizar o processamento de infrações
penais de menor potencial ofensivo,
como crimes ou contravenções que
prevejam penas de até dois anos de
reclusão, ocorridos em rodovias federais de Minas Gerais.
Pelo acordo, os patrulheiros rodoviários federais poderão lavrar,
nos postos policiais à beira das estradas, Termos Circunstanciados de
Ocorrência (TCO) e Boletins de Ocorrência Circunstanciados.
Durante a visita, Sargento Rodri-

gues solicitou apoio para que semelhante termo de cooperação técnica
seja celebrado com a Polícia Militar
do Estado de Minas Gerais.
Rodrigues também entregou ao
Procurador-Geral cópia do Projeto
de Lei, de sua autoria, que visa estabelecer diretrizes para a integração
dos procedimentos a serem adotados pelos órgãos da Segurança Pública na lavratura do termo circunstanciado, conforme previsto no art.
69 da Lei Federal nº 9.099, de 26 de
setembro de 1995.
A proposição tem por finalidade ampliar a competência da Polícia Militar do Estado, atribuindo-lhe
poderes para a lavratura de termos
circunstanciados de ocorrência de
delitos de menor potencial ofensivo.
Os parlamentares também apresentaram a Portaria nº 01/2015 da
Juíza de Direito da Comarca de Campo Belo, Renata Abranches Perdigão, onde define que a partir de 1º
de julho de 2015, todos os Registros
de Evento de Defesa Social (REDS) lavrados pela 161ª Cia. Esp. da Polícia
Militar de Minas Gerais, como também pela Polícia Ambiental e Rodoviária Estadual subordinadas à 6ª

PDT elege Diretório
Municipal em
Belo Horizonte
O Partido Democrático Trabalhista de Belo Horizonte (PDT-BH) elegeu o Diretório e a Executiva municipal durante convenção municipal
realizada em junho, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).
Em Belo Horizonte, o PDT possui cerca de 11.500 filiados, destes, todos que compareceram à convenção participaram da votação que elegeu o Diretório Municipal composto por 111 membros, sendo 85 efetivos e 25 suplentes.
O deputado Sargento Rodrigues, que já era Presidente da Executiva
Provisória Municipal, foi eleito, em definitivo, Presidente do Diretório
do PDT-BH. A eleição se deu por chapa única, consensual, mas acima de
tudo, com a participação democrática.
Eleições municipais 2016
Durante a convenção, Sargento Rodrigues afirmou que o PDT de Belo
Horizonte terá candidatura própria para disputar a eleição para prefeito
em 2016. “Nós teremos um candidato com nome forte, sério, com histórico de muito trabalho e isso será um peso enorme durante as convenções que antecederão as eleições municipais do ano que vem”, afirmou.
Ao final, Sargento Rodrigues agradeceu a presença de todos e disse
da importância do evento. “Quero agradecer os companheiros e companheiras que vieram nos prestigiar. Este evento é muito importante
para o PDT de Belo Horizonte. Agora nós temos um diretório constituído. É o momento de darmos um passo mais firme na construção do
nosso partido. O PDT está de parabéns!”, agradeceu.

Cia. Ind./Mat., que tratem de crimes
de menor potencial ofensivo, serão
encaminhados ao Juizado Especial
Criminal, devendo os envolvidos na
ocorrência serem imediatamente liberados pela autoridade policial militar, mediante o compromisso de
comparecimento em Juízo em outra
data.
De acordo com o deputado Sargento Rodrigues, atualmente, apenas a Polícia Civil pode lavrar TCOs,
o que obriga os policiais militares a
se ausentarem de pequenos municípios, durante várias horas, para se
deslocarem até os plantões regionalizados para lavrar as ocorrências.
“São deslocamentos de até 300 quilômetros que, de 2011 para cá, já
provocaram pelos menos sete vítimas fatais”, afirmou. O parlamentar deu o exemplo do município de
Aimorés, que o plantão regionalizado é em Governador Valadares. Neste caso, a viatura percorre 320 km,
entre a ida e a volta, causando desgaste do veículo, sobrecarga de trabalho aos policiais militares, gastos
com combustível e um grande tempo de espera para entregar a ocorrência. “Se tiver ocorrências na fi-

la para serem entregues, a viatura
espera até 15 horas e a cidade fica
desprotegida”, disse. Ainda segundo o deputado, cidades com 10, 15,
30 mil habitantes possuem apenas
uma viatura. “Ela saindo, a cidade fica desguarnecida”, afirmou.
Sargento Rodrigues destacou,
também, que é necessário aliviar a
carga sobre a Polícia Civil, para que
ela possa se concentrar nos crimes
mais graves, como homicídios, latrocínios, roubos a banco e sequestros.
O parlamentar lembrou que na audiência pública realizada pela comissão, no dia 19 de junho, para discutir sobre a criminalidade e violência
no município de Betim, o delegado
regional da cidade informou que há
1400 inquéritos parados relativos a
crimes contra a vida.
TJMG
A Comissão de Segurança Pública também realizou visita ao presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Pedro
Bittencourt Marcondes, no dia 23
de junho, para solicitar apoio ao PL
1.063/15.
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Deputado Sargento Rodrigues recebe
título de Cidadão Honorário em Natalândia

O deputado Sargento Rodrigues
recebeu o título de cidadão honorário do município de Natalândia, na
Câmara Municipal da cidade, região
Noroeste do Estado.
Durante a solenidade, o vereador Charles Queiroz Ulhoa, autor do
projeto de lei para a entrega do título de cidadão honorário, afirmou
que o parlamentar mostra sua preocupação com o município, justificando o título. “O senhor veio para ficar
e trabalhar junto com a comunidade. Natalândia recebe o senhor de
braços abertos e sabemos que continuará nos representando na Assembleia Legislativa. Muito Obrigado!”, disse.
Para o Presidente da Câmara
Municipal, Eli Pereira, Sargento Rodrigues foi o que mais destinou recursos para o município. “Tenho
certeza que nenhum deputado fez
o que ele fez por Natalândia nestes
últimos anos. Obrigado por tudo!”,
ressaltou.
Em seu pronunciamento, Sargento Rodrigues enfatizou ter ficado
muito feliz em receber a honraria.
“Estou muito feliz por receber esta
honraria.Podem continuar contando com um mandato sério, honrado,
a serviço da coletividade”, afirmou.
Na ocasião, foi entregue a pavimentação asfáltica, com meio-fio e

sarjeta das ruas dos Esportes, Machado, Sebastião Tavares, São Pedro, Nossa Senhora de Fátima, Da
Sé, Geraldo Maria Louzada, Dona
Flora, Das Almas, Bonfim, Brasil e
Abaeté por meio de destinação de
emenda parlamentar do deputado
Sargento Rodrigues.
Através de convênio, Sargento
Rodrigues também encaminhou 19
módulos sanitários para a zona rural e urbana, dois poços artesianos
para o bairro Boa Esperança e outro

para a Rua Natalício e entrega de 46
reformas habitacionais.
O Prefeito da cidade, Sargento
Uadir Pedro Martins de Melo, agradeceu o deputado por todo o apoio.
“Se não fosse o senhor adotar Natalândia, eu não teria conseguido
quase nada. Agradeço de coração
tudo o que o senhor fez pelo município”, enfatizou.
Ao final, Rodrigues destacou que
é muito bom que o cidadão receba
do poder público algo que lhe per-

mita mais dignidade e contribua para sua condição de ser humano. “Este é o dever do meu mandato”, disse.
O parlamentar também agradeceu
às pessoas que estiveram presentes e reafirmou que a parceria com
o Prefeito tem sido extremamente
importante para o cidadão de Natalândia. “Estamos aqui, de público, reafirmando o compromisso de
continuar trabalhando com a mesma transparência pelo município de
Natalândia”, ressaltou.

Sargento Rodrigues reinaugura o 43º BPM
Com muita satisfação, o deputado Sargento Rodrigues participou da solenidade de reinauguração do 43º Batalhão de
Polícia Militar (BPM), de Governador Valadares, em fevereiro
deste ano.
Sargento Rodrigues destinou, através de emenda parlamentar, R$100 mil que foram utilizados na reforma do saguão, da sala de instrução e na construção do pavilhão administrativo, que
contém as seções de assessorias, planejamento e o setor de inteligência. A verba também foi utilizada para a ampliação da intendência.
Durante a cerimônia, o parlamentar recebeu uma placa em
agradecimento pelo apoio ao batalhão. Em seu discurso, Rodrigues afirmou que é com muita alegria que recebeu a homenagem em Governador Valadares e que destinar recursos
para os servidores da segurança pública é um dever. Ele também ressaltou que continuará defendendo os cidadãos mineiros com muita honra, ética e transparência.
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