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Avante: seremos um dos maiores partidos do país!
Encontro Estadual do Avante reuniu quase 2 mil pessoas na Assembleia Legislativa de SP

Um dia especial: nos reunimos 
no último sábado (31/09) para o 
Encontro Estadual do Avante, em 
São Paulo, com a presença do Presi-
dente Nacional, Deputado Federal, 
Luís Tibé e do Presidente Estadual, 
Josué Tavares.

Centenas de pessoas lotaram o 
Plenário Juscelino Kubistchek.

Um evento que foi um sucesso! 
Um partido que faz uma política 
voltada realmente aos eleitores.

No evento, falei sobre as perspec-
tivas do crescimento do nosso Parti-
do que é pautado por duas palavras 
principais: Dignidade e Honra! 

AVANTE SÃO PAULO! AVANTE 
BRASIL!
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PL 251: Continua a luta em defesa da vida dos nossos policiais

Em plenário, na Assembleia Le-
gislativa, mais uma vez falei sobre 
a importância do Projeto de Lei 
251/19, de minha autoria.

Muitos Policiais Militares e Agen-
tes de Segurança Pública foram 
mortos em frente à suas residên-
cias, pois os bandidos, através dos 
Boletins de Ocorrências e Inquéri-
tos Policiais tem acesso a todos os 
dados dos agentes, como endereço 
residencial, dados dos familiares e 
outras informações pessoais. 

Por isso é necessário, imprescin-
dível e urgente que o sigilo absoluto 
destes dados seja realidade.

Porque o que temos hoje são po-
liciais abatidos covardemente, como 
mostrei em vídeo durante meu pro-
nunciamento. 

Já contamos com apoio de cente-
nas de policiais, delegados, agentes 
penitenciários e até juízes de direi-
to, que se mostraram totalmente fa-

Estamos na busca de apoio na CCJ para aprovação da Lei sobre sigilo dos dados dos policiais

voráveis ao projeto. 
Mas, infelizmente, temos ainda al-

guns deputados que são contrários à 
nossa luta pelos direitos dos policiais e 
tentam atrasar a aprovação de tal Lei.

Por isso, precisamos do apoio de todos a fim de garantirmos a apro-
vação desta Lei de minha autoria, 
que vai garantir o sigilo dos dados 
dos agentes de segurança pública!



BAEP para Sorocaba: ME REUNI COM A PREFEITA JAQUELINE
Estive na cidade de Sorocaba, 

onde me encontrei com a Prefei-
ta Jaqueline Coutinho e o Vereador 
Hudson Pessini (Avante).

A necessidade de mais seguran-
ça para a cidade e sua população foi 
um dos principais assuntos de nos-
so encontro.

Prefeita e Vereador agradeceram 
meu empenho em levar o BAEP da 
Polícia Militar para o Município.

Segurança para o cidadão de 
bem: esta é uma de minhas lutas!

ATIVIDADE DELEGADA APROVADA EM RIO CLARO!
Os policiais do Município 

pediram, o Prefeito Juninho da 
Padaria e o Vereador Cabo Rug-
gero Seron se empenharam e a 
Câmara Municipal aprovou!

Meu agradecimento ao Pre-
feito e ao Vereador Seron!

Na Atividade Delegada os 
Policiais Militares trabalham 
em horário de folga, recebendo 
vencimentos extras.

Fazem operações progra-
madas com planos de traba-
lho elaborados pela PM em 
conjunto com a Prefeitura, le-
vando mais segurança para a 
população!

Continuando minhas visitas a 
Municípios do Interior de São Paulo, 
estive na cidade de Capão Bonito.

Estive na 2 Cia PM do 54° BPM/I, 
onde fui recebido pelo CAP PM Wag-
ner Comandante da Cia e pelo 1° SGT 
PM Alexandre.

Conheci as instalações do local e 
conversei com o efetivo para saber quais as dificuldades enfrentadas 
pela PM.

Também visitei a Prefeitura de 
Capão Bonito. Fui recebido pelo Pre-
feito Marcos Citadini.

Juntos buscamos melhorias para 
todo o Estado de São Paulo!!!

VISITEI CAPÃO BONITO



Homenagem a policiais da ROTA que libertaram reféns de roubo
Bandidos estavam armados e 

eram violentos: amordaçaram e 
amarraram a vítima enquanto rou-
bavam a casa dela. Quando a Rota 
chegou os três assaltantes atiraram 
contra a equipe que revidou acertan-
do os três que foram a óbito. A vítima 
foi salva sem ferimentos.

A estes heróis meu respeito e ad-
miração. 

Fui até a sede da Rota onde fui re-
cebido pelo Comandante da Rota Ten 
Cel Mário e pelo Ten Cel Coutinho que 
me levaram aos cinco policiais que 
participaram da exitosa ocorrência. 
Aos cinco entreguei Diplomas de 
Honra ao Mérito. 

Um pequeno reconhecimento 
para uma grande ação!

CIDADE ACOLHEDORA: Visitamos o município de Guapiara 
Município com 22 mil habi-

tantes, Guapiara é uma cidade 
acolhedora que me recebeu 
com muito carinho.

Visitei a Prefeitura Munici-
pal, onde conheci as instalações 
e tive uma reunião com a Pre-
feita Jusmara Rodolfo Pássaro e 
o Vice Prefeito João Carlos.

O  1° SGT PM Jomar, respon-
sável pelo Policiamento no Muni-
cípio, e o 2° SGT PM Fabiano tam-
bém participaram do encontro.

Agradeço a todos pela re-
cepção que me foi dada!

Formado por montanhas e cortado por 
rios, o lindo município é cercado por mata 
atlântica que corresponde cerca de 40% 
da área territorial. Em Ribeirão Grande  
está localizada uma das maiores jazidas de 
calcário da América Latina. 

Estive no Município onde visitei, acompanha-
do do 2° SGT Fabiano, o 1º GP PM da 2ª Cia PM 
do 54° BPM/I. Fui recebido pelo 1° SGT PM Mar-
co Antônio, CB PM Queiroz e CB PM Rodrigo, que 
me acompanharam até a Prefeitura Municipal. 

Tive um encontro com a Vice Prefeita Rose-
nilda Aparecida da Silva Cruz, que me recebeu 
com atenção e cortesia.

VISITA A RIBEIRÃO GRANDE



REFORMA DA PREVIDÊNCIA: Não podemos ser colocados para escanteio
Tirar a Polícia Militar da 

Previdência a nível federal é 
uma proposta absurda!

Desde abril venho avisando 
que as Forças Armadas - que 
muito respeito - estava usan-
do a PM como escudo para le-
var bordoadas da sociedade 
enquanto eles arrumavam a 
“casa” deles!

Esta semana, em Plenário 
falei com sinceridade sobre 
o assunto.

Alguns governadores che-
garam a sugerir que a Previ-
dência da Polícia Militar seja 
transferida para os Estados!

Se não somos considerados 
militares a nível federal porque 

Apoio a candidatura de TUTA/YATEOLA para a prefeitura de Paulinia  
Estive em Paulínia para dar 

meu apoio a Tuta Bosco, can-
didato a Prefeito e Dr. Gustavo 
Yatecola (Avante) candidato a 
Vice Prefeito, na eleição suple-
mentar que será realizada em 
breve.

Desde novembro de 2018, 
o município está com adminis-
tração interina após a cassação, 
por abuso de poder econômico,-
dos representantes anteriores.

Vamos colocar pessoas de 
respeito e responsabilidade 
para comandar Paulínia!

O Secretário de Segurança do Mu-
nicípio de Monte Alto, João Pereira e 
sua equipe, querem aumentar a segu-
rança na cidade utilizando câmeras de 
monitoramento. 

Fiz uma indicação no valor de R$ 
150 mil à Secretaria de Segurança Pú-
blica do Estado de São Paulo, fazendo 
solicitação para estas câmeras, que le-
varão mais tranquilidade à população 
da cidade.

CÂMERAS DE MONITORAMENTO EM MONTE ALTO

as Forças Armadas não tem 
simpatia pela ideia de perma-
necermos junto com eles na 
Previdência então que tirem 
o militarismo da Polícia e nos 
tratem como trabalhadores 
comuns, com direito a greve, 
fundo de garantia e outros be-nefícios que não temos! A Pre-
vidência é o único direito que 
temos e não podemos deixar 
que acabem com ela.

Nos respeitem! Sem a Po-
licia Militar o Brasil entra em 
colapso na segurança.

O Exército pode entender 
de trabalho nas fronteiras, a 
PM entende de Segurança da 
População!
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