
16 A 22 DE SETEMBRO

EDIÇÃO 17

Tour pelo Jardim Bíblico
Conheci a réplica do tabernáculo de Moisés

Regressar ao passado 
e conhecer a réplica do 
tabernáculo de Moisés... 
Entrar no memorial dos 
tempos de Jerusalém e ca-
minhar pelo Jardim das Oli-
veiras...

Uma viagem inesquecí-
vel com a apresentação do 
Bispo Eduardo Bravo da 
qual participei com muita 
honra no Templo do Salo-
mão da Igreja Universal.

Presentes os Deputa-
dos Altair Moraes, Gilcimar 
Santos e Castelo Branco.

Acompanhe muito mais em meu site: 
 

www.sargentoneri.com.br



SABINO-SP: Encerramento da Festa do Peão!
Foi uma linda festa com a presen-

ça da comunidade e autoridades.
A Festa do Peão da Cidade de Sa-

bino é uma tradição que faz parte 
da Cultura e arrecada fundos para a 
Cidade.

Presentes os locutores Mauro 
César e Texano; o Prefeito Éder Rui 
e o Vice Prefeito Fernando Lêlo.

Encerrada no último Domingo, 
15 de Setembro, a festa já deixa sau-
dades! Até o próximo ano!

LAR S. VICENTE DE PAULO: Exemplo de amor e solidariedade
140 idosos atendidos em todas as suas necessidades: fisioterapia, 

terapia ocupacional, salas de inter-
nação, lazer e alimentação balance-
ada e de qualidade!

E tratados com muito respeito, 
amor e carinho.A Sociedade Beneficente Asilo 
São Vicente de Paulo, no Município 
de Lins é presidida por Luiz Silvio 
Ferreira que me recebeu junto com 
sua equipe.

Farei tudo o que estiver ao meu 
alcance para ajudar a melhorar as 
instalações para que os idosos te-
nham um atendimento ainda me-
lhor!

Lins-SP: Visita a APAE
Acompanhado pela 

Presidente Creuza Maria 
Pedroso, visitei a APAE 

- Associação de Pais e 

Alunos Excepcionais, 
que atende cerca de 150 
pessoas.

Trabalhos muito im-
portantes são desenvol-vidos como fisioterapia, 
fonoaudiologia, terapia 
ocupacional além, é claro 
de acompanhamento de 
médicos neurologistas.

Um trabalho que com-
pletou, neste ano de 2019, 
50 anos de história!



Sargento Neri visita Getulina-SP
Em Getulina  visitei o 

1° GP 2 Cia do 44 ° BPM/I, 
onde fui recebido pelo 
2° SgtPM Kawaguti e pelo CB 
PM Moraes.

Tivemos um bate papo so-
bre o trabalho que venho rea-
lizando e sobre as necessida-
des da PM no Município.

Após a visita os policiais 
militares me acompanharam 
até a Prefeitura.

GETULINA-SP: Visita a Prefeitura
Fui recebido com muita aten-

ção e receptividade pelo Prefeito 
Antonio Messias de Lima, que falou sobre as dificuldades de in-
fraestrutura na Cidade e na San-
ta Casa que tem  problemas para 
atender os pacientes.  Farei tudo 
para ajudar!

Participaram do en-
contro os vereadores Mil-
ton Domingues dos Santos 
e Antônio Messias de Lima. 

As dificuldades financeiras das cidades 
menores que sofrem as consequências de 
falta de recursos para a saúde e segurança 
foram os assuntos discutidos neste encon-
tro com o Prefeito de Guaimbê, Albertino 
Domingues Brandão.

Presentes funcionários da Prefeitura, 
os Vereadores Hélio Ferreira de Souza e 
Silvio Pereira.

Também acompanhou a visita o Sar-
gento Raphael da Polícia Militar. 

Visitei também o Prefeito em Guaimbê-SP

VISITA A PM: Batalhão em Guaimbê-SP
Conversamos bastan-

te sobre as necessidades 
e problemas dos Policiais 
Militares em minha visita 
ao 1° GP 1° Pel 2 Cia do 

44BPM/I.
Fui muito bem recebido 

pelo 1 Sgt Pm Raphael, pelo 
CB PM De Lima e Soldado 
André.



Delegação Chinesa na Assembléia Legislativa-SP
Recebi na última Quarta-

-Feira, 18 de Setembro, na As-
sembleia Legislativa uma De-
legação do Governo Chinês, 
cujo diretor Geral é o Sr. 
Huang Qiang, que veio conhecer 
o funcionamento do parlamento 
estadual paulista.

Fui escolhido e com muita 
honra acompanhei esta delega-
ção explicando a eles o que que-
riam saber do nosso trabalho 
como Deputado.

APROVADO! Grande dia para a Segurança Pública
Na última Quarta-Feira, 18 

de Setembro, Na Comissão de 
Segurança Pública da ALESP 
da qual sou Vice Presidente, 
entre outros itens da pauta, 
foi aprovado o Projeto de Lei 
592/2019, projeto de minha 
autoria, que Cria o Dia Estadu-al da Valorização dos Profis-
sionais da Segurança Pública.

Um Projeto que tem o ob-
jetivo de conscientizar a so-
ciedade, por meio de ações e 
campanhas, sobre a importân-
cia destes  grandes heróis que são os profissionais da área de 
Segurança Pública do Estado 
de São Paulo.

O artigo 3º do proje-

Os trabalhos realizados 
por mim nos últimos seis 
meses de mandato e mi-
nha visita a Cidade foram 
os assuntos desta entre-
vista à Rádio Campestre 
de Marília onde conversei 
com o locutor Márcio Ma-
galhães.

Marília-SP: Entrevista para a Rádio Campestre FM

to de lei estabelece que:
    O Dia Estadual da Valoriza-ção dos Profissionais da Segu-
rança Pública deverá compre-
ender as seguintes atividades:

I - realização de campanha 
em todos os meios de comuni-
cação, com o objetivo de cons-
cientizar a população quanto à importância dos profissionais, 
entre eles policiais civis e mi-
litares;

II - distribuição de carti-lhas, panfletos e outros im-
pressos, tratando do tema e da 
necessidade da participação 
de toda a sociedade, buscan-
do fazer justiça à imagem dos profissionais de segurança 

pública, que, pela sua função 
de fazer cumprir a lei, po-
dem ser mal interpretados; 
   III - celebração de parcerias 
com as Universidades, Asso-
ciações, Sindicatos e demais 
entidades da sociedade civil, 
para organização de debates e 
palestras sobre as atividades e 
riscos;

IV - realização de simpó-
sios e campanhas para sensi-
bilizar a sociedade civil quan-
to ao trabalho desenvolvido por esses profissionais;V - definição de atividades 
de lazer para os policiais civis 
e militares.



VISITA DO JUIZ DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR
Recebi com muita 

honra em meu Gabine-
te, meu amigo Coronel 
Santinon, Juiz do Tribu-
nal de Justiça Militar do 
Estado de São Paulo.

Agradeço a ilustre 

visita!

FRENTE PARLAMENTAR Combate e prevenção ao Suicídio
Participei, a convite 

da Deputada Adriana 
Borgo, do encontro da 
Frente Parlamentar 

de Combate e Pre-

venção ao Suicídio 

dos Profissionais de 
Segurança Pública.

Tem sido crescente 
o número de policiais 
militares e civis e ou-tros profissionais da 
área de segurança pú-
blica que tem cometido 
suicídio. Um tema que 
tem que ser discutido 
em busca de imediatas 
soluções.



OFÍCIO DO CHEFE DE GABINETE DO COMANDANTE GERAL!
Recebemos, diretamente 

do Comando da Polícia Militar 
Ofício sobre Averbação de 
Tempo de Serviço. Agradeço 
ao Comandante Geral a espe-
cial atenção atendendo meu 
pedido!

Abaixo o Documento que 
enviei ao Comando e também o Oficio que recebi com muita 
honra! Um direito dos Poli-
ciais Militares que pedi e que 
foi atendido!Veja o ofício completo em 
minha página do Facebook e 
em minhas redes sociais.

/SargentoNeriOficial

Previdência dos Militares dos Estados
Esse são os bastidores e 

precisamos tornar realidade.
Segundo consta, passou 

superado a inclusão dos mi-
litares estaduais juntamente 
com as Forças Armadas no PL 
1645/19.

Será mantido a integralida-
de, paridade salarial e pensão 
integral, impedindo assim, al-
teração pelos governadores.

 Os veteranos serão incluí-
dos no tesouro do estado, com 
a mesma alíquota dos federais.

ITU-SP: Visita ao Batalhão da PM
Na manhã da últi-

ma Sexta-Feira, 20 de 
Setembro, visitei o 50° 
BPM/I, na cidade de 
Itu/SP, onde fui recebi-
do pelo Tenente Coro-
nel PM Glauco e demais 
policiais militares do 
Batalhão.

Conheci as instala-
ções do local e conver-
samos bastante sobre 
as condições de traba-
lho do efetivo policial.

quanto ao tempo de serviço, 
se houver aumento de anos 
trabalhados, serão para os que 
irão iniciar a carreira em  2020, 
prevalecendo a regra dos 30 
anos para os que já estão na 
carreira.

Essa é a negociação, em que 
houve sinalização favorável do 
Presidente Bolsonaro e do Ge-
neral Fernando do Ministério 
da Defesa.

Diante disso, quero dizer 
obrigado ao Presidente e as 

Forças Armadas por compre-ender a necessidade de se fle-
xibilizar e estender direitos 
para quem sempre lutou pela 
Pátria.

Temos que pedir para os 
Deputados Federais, que são 
membros da comissão, que 
apoiem!

Aguardando o desfecho e 
votação para concretizar esses 
assuntos dos bastidores.

 
Deputado Sargento Neri


