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Sigilo pela vida! Ajude você também!
Apoio para que Policiais não morram por terem seus dados divulgados publicamente

Em plenário, na Assembleia Legislativa, falei 
sobre a importância do Projeto de Lei 251/19, 
de minha autoria.

Muitos Policiais Militares e Agentes de Se-
gurança Pública foram mortos em frente à suas 
residências o que mostra que os bandidos, aces-
sando Boletins de Ocorrências e Inquéritos Po-
liciais!

Por isso é necessário, imprescindível e ur-
gente que o sigilo absoluto destes dados seja 
realidade.

Porque a realidade que temos hoje são Poli-
ciais abatidos covardemente como mostrei em 
vídeo hoje durante meu pronunciamento!

PEC 02/18: Mandado de Segurança
Junto ao Sargento Alexandre, Di-

retor Jurídico da CEPM, vamos pro-
por mandado de segurança contra o 
Presidente da Assembleia Legislativa 
para que a PEC 02/2018 seja pautada 
e colocada em votação.

A PEC 02/2018 visa à correção da 
diferença no salário padrão entre os 
postos e graduações da Polícia Mili-
tar do Estado de São Paulo e estabe-
lece que a diferença de salários entre 
graduações não poderá ser superior 
a 10%. Se aprovada, a proposta trará 
a correção dos salários dos policiais 
militares e imediata valorização dos profissionais.

A PEC 02/2018 insere um segun-
do parágrafo no artigo 138 da Cons-
tituição Estadual para corrigir a dife-
rença salarial do 2º e 1º tenentes de 
30% para 10%.
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20 DP: Recepção maravilhosa!

Fui recebido pela Dra Fabiana 
Sarmento de Sena Angerami e por 
sua equipe Marcos Ferreira Luz, To-
mas Vieira, Schirlei Nobrega, Alan 
Richard, Rodrigo Micelli e Renato 
Echuya da 20 Delegacia de Polícia, 
no bairro da Água Fria na cidade de 
São Paulo.

Tenho ido a Delegacias para sa-
ber das condições de trabalho de 
delegados, investigadores e escri-
vães.

Muito obrigado pela recepção e 
contem comigo sempre!

Visitei a delegacia localizada no bairro da Água Fria, Zona Sul de São Paulo

Instituto do Câncer: Importante encontro!
O Instituto do Câncer Doutor Arnal-

do Vieira de Carvalho é a primeira ins-
tituição destinada ao estudo e trata-
mento do câncer no Brasil e que trata o 
paciente com humanidade e respeito sen-
do referência em tratamento e esperança! 
 
Recebi com imenso prazer em meu ga-
binete o Presidente do Instituto Doutor 
Antônio Martins da Silva Neto e Dire-
tor Administrativo Doutor João Batista. 
 
Falaram sobre a enorme importância do 
trabalho desenvolvido pelo ICAVC e soli-
citaram emendas para auxiliar  o Hospital. 
 
Farei tudo o que estiver ao meu alcance 
para ajudar o Hospital!

Visita a Santo Antônio da Alegria
Há 390 quilômetros 

da Capital, fazendo di-
visa com Minas Gerais, 
visitei o Município e fui 
ao Hospital Santo Antô-
nio de Pádua e também 
visitei as instalações do 
novo Hospital que será 
inaugurado na próxima 
quinta feira.

Mais atendimento 

na saúde para a popu-

lação da cidade!



EMENDA: Vereador de Tupã visita Sargento Neri
Augusto Fresneda Torres 

o “Ninha” esteve hoje em meu 
gabinete na Assembleia Legis-
lativa.

Vereador da cidade de 
Tupã, Ninha veio agradecer a 
Emenda de 200 mil reais des-
tinados a infraestrutura do 
Município, uma linda estância 
turística.

MIGUELÓPOLIS: Recebi o Prefeito em meu gabinete
O Doutor Naim Miguel Neto, Prefeito 

de Miguelópolis, estava acompanhado 
da esposa Nara Miguel.

Foi uma visita de agradecimento por 
Emenda de 50 mil reais indicada para a 
cidade de clima tropical  que tem como 
base econômica produtos agrícolas. Em 
suas terras com solo muito fértil tudo floresce. 

Emendas destinadas ao Muni-
cípio de Tupã, no total de 200 mil 
reais.

O Prefeito da cidade Caio Aoqui, 
o Secretário de Turismo Douglas 
Gimenes e o Vereador Renan Pon-
telli, estiveram em meu gabinete 
para agradecer.

Sou eu que agradeço por ter a 
possibilidade de poder colaborar 
com a cidade!

Infraestrutura e Obras: 200 Mil para Tupã

Visitei meu amigo Bis-
po Douglas do Templo de 
Salomão, da Igreja Univer-
sal.

A importância da re-
construção da família no 
Brasil e a necessidade de 
retomarmos preceitos éti-
cos foram os temas de nos-
sa conversa.

Precisamos construir 
dias melhores para um 
convívio social mais huma-
no, de respeito e paz!

Visita do Deputado Sargento Neri: Templo de Salomão



Santo Antônio da Alegria: Reforma na base da PM
Conversei com o 

Prefeito do Município, 
João Baptista Mateus 
de Lima, que concor-
dou em destinar 50 mil 
reais para reforma do 
3BPM/I da 6 Cia para 
reforma do batalhão da 
cidade!

Visitei o Batalhão 
para dar a boa notícia 
aos Policiais Militares!

Em obras: Quinze anos de espera que estão para terminar!
Quase divisa com 

Minas Gerais, Cássia 
dos Coqueiros é uma 
cidade que há quinze 
anos aguarda o térmi-
no das obras da Igreja 
local.

Fui até lá conversar 
com a população e vou 
destinar emenda para 
que o desejo da popu-
lação seja realizado e a 
Igreja seja terminada!

O Lar São Vicente de Paulo é 
um exemplo da dedicação, respei-
to e amor aos idosos do Município 
que são acolhidos no local!

Foi maravilhoso poder estar 
com eles e conhecer este Lar tão 
importante para eles. Vou desti-
nar emenda e farei de tudo para 
ajudar!

Lar São Vicente de Paulo: Respeito e Carinho!


