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Os últimos meses

Imaginava uma casa mais dinâmica em que os pro-

jetos corriam com mais velocidade. Infelizmente o tra-

balho dos legislativos de todo o Brasil ainda é um pouco 

amarrado e precisamos criar formas para que o torne-mos eficaz. Uma inovação aqui na Alesp - aceita pelo pre-sidente - foi a criação de comissões para que os projetos 
de deputados fossem discutidos. O grupo recebeu a in-dicação do deputado Vinicius Camarinha, e eu aproveito 
para parabenizá-lo pela iniciativa. Eu sinto que houve avanço neste sentido e que as legislaturas anteriores não eram como essa, só espero que haja mais inovação. 
Logo no início do mandato eu pedia muito ao PT e ao PSL que nos deixassem trabalhar, porque eles estavam dificultando muito. Não que eu tenha alguma coisa con-tra qualquer deputado, pelo contrário. Nós temos um 
respeito muito grande por todos eles e conquistamos 

isso por meio do diálogo. Eu primo pela honestidade e sou totalmente contra a corrupção. Sou também a favor de desonerar o Estado para que a população tenha mais fluxo de recursos.

Entrevista: Confira bate-papo com o Deputado Sgt. Neri

Veja a entrevista completa 

no site da ALESP



Grupo Coração Cinza: Visita ao GabineteCom muita alegria 
recebi hoje em meu Ga-binete na Assembleia 
Legislativa a visita do Grupo Coração Cinza.

Meus queridos ami-gos Cícero de Mou-ra, Antonio Carlos de Lima, Sergio Bonfim, Batista de Sousa, Cle-mer Batista, Mirael da Silva, Paulo Cesar Gar-

cia e Moacir Manoel.

Pedido atendido do Deputado Estadual Sargento Neri!O atraso nas publicações das perícias   do DPME, geram uma série de prejuízos aos Agentes Penitenciários.
Depois de uma conversa o Diretor do Sindasp em Marília, Luciano Car-neiro, o Deputado Sargento Neri pro-

tocolou um requerimento junto ao Secretário da Administração Penitenciaria - SAP - Nivaldo Restivo, pedindo agilidade nas publicações dos resultados das perí-
cias médicas.A SAP, em resposta, enviou ofício ao De-putado Sargento Neri,  informando que foi feito um mutirão que resolveu o problema! Uma ótima notícia!

O diretor do Sindasp agradeceu ao de-

putado por buscar uma resposta e pelo empenho em solucionar o problema. “As publicações estavam ultrapassando o pra-zo de 15 dias. Quando ocorria a negativa, 
os agentes penitenciários acabavam sendo prejudicados”, disse o sindicalista.

Entre os prejuízos gerados pelos cons-tantes atrasos da publicação do resultado das perícias estão: interstício, desconto no salário, falta injustificada, promoção, quin-quênio e licença-prêmio.Como sempre digo não faço política de gabinete: vou onde está o problema e bus-co soluções, como neste caso que resultou em benefício para os Agentes Penitenciá-

rios.Veja a matéria completa do site do Sin-dasp sobre o pedido, em minhas redes so-ciais e também em meu facebook:
             /SargentoNeriOficial



PEDREGULHO-SP: Base da PM e Quadra Poliesportiva!
Em encontro com o Prefei-to Dirceu Polo, no Município de Pedregulho, assinei convê-nio para liberação de 66 mil reais que serão destinados a construção de uma quadra po-liesportiva na Vila Primavera, um bairro carente da cidade, que irá beneficiar, em especial, 

os jovens.

Tive o privilégio de ser 

acompanhado nesta visita 

pelo 1° Sargento PM Odimar CGP da 5 Cia do15° BPM/I.Também presentes o Vice 
Prefeito Paulo Eduardo Jorge e os Vereadores Adolfo Noguei-ra, Alceu Feracine, Carlos Pe-racine, Divino de Araújo, José Raimundo de Almeira, Odilon Bernardes, Renato Saade, Wa-nderlei Carvalho e Raimundo Lobão, além de funcionários 
da Prefeitura de Pedregulho.

Também através do meu 

pedido diretamente ao Prefei-to do Município Dirceu Polo, 
o município contará com uma base própria da Polícia Mili-tar!
Dep. Sargento Neri na Manifestação na Praça da SéNa última Sexta-Feira, 27 de Setembro, estive no Palácio dos Bandeirantes, em reu-nião com o Vice Governador Rodrigo Garcia. Reunião que teve a participação de vários 

deputados para tratarmos da paridade sa-

larial entre os ativos e veteranos da Polícia 

Militar.No perido da tarde foi sensacio-nal ver a força da categoria que lo-tou a Praça da Sé na Capital Paulista. Vieram veteranos de varias cidades do Es-tado, mostrando nossa força nesta mobili-zação!Podem ter a certeza: na mesa de nego-ciações ou na rua sempre estarei ao lado 
dos Policiais em apoio e na busca por seus direitos!

TEMOS QUE TENTAR DE TUDO PARA 

CONSEGUIR MANTER OS DIREITOS DOS 

VETERANOS.



Dep. Sargento Neri pede: ‘Que os Bombeiros recebam bônus!’Em 21 de Maio enviei ofício ao Vice Governador Rodrigo Garcia.Em 26 de Setembro o ofício foi 
enviado diretamente ao Governa-dor João Dória.

Em ambos demonstrei minha preocupação com o fato dos bom-beiros não estarem nos planos 
de bônus do governo do Estado e pedi que, além de todas as unida-des da Polícia, os Bombeiros Mili-
tares sejam incluídos também.

Fiquei muito 
emocionado com 
um vídeo que re-cebi, gravado por 
jovens atletas 
de Marília que 
participaram de uma competição 
esportiva.P u d e m o s , 
com muita hon-ra, ajudar um 
pouco para o 
alojamento e es-
tadia dos jovens 
empenhados em 
fazer dos espor-
tes sua base de vida!

Marília-SP: Jovens agradecem ao apoio!

Jornalista Responsável: Ricardo Xavier - MTB: 87529/SP


