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Estivemos reunidos ontem na Assembleia 

Legislativa no Segundo Encontro da Frente 

Parlamentar dos Direitos Humanos dos Poli-

ciais Militares, Policiais Civis, Agentes Peni-

tenciários, Guardas Civis e demais Agentes 

de Segurança Pública, da qual sou Presidente.
Assuntos importantes foram discutidos por 

representantes das categorias.
Em futura reunião  os representantes irão 

elaborar  estudos para desenvolverem  proje-
tos que venham sanar problemas das categorias 
atendendo as necessidades de todos os agentes 
de segurança pública.

Presentes ao encontro: 

Dr. Thomaz Fiterman, Defensoria Pública; 
Coronel Pm Ironcilde Gomes Filho, da Corre-

gedoria da Polícia Militar; 
Dr. Pedro Eduardo de Camargo Elias, Diretor 

e 1° Secretário da Associação Paulista do Minis-
tério Público; 

Fabio Full, da Polícia Civil de São  Paulo; 
Lucia Helena  Sarnelli Ferreira dos Santos, 

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em 
Telemática Policial do Estado de São Paulo; 

Dra.Larissa Torquetto,
Presidente da Comissão de Direito Militar e 

Comissão de Segurança Pública da OAB Subse-
ção de São Caetano do Sul; 

Dr. Ricardo César Franco, Defensor Público 
Titular no Tribunal de Justiça Militar e Vagner 
Maia, 

Suicidólogo e Capelão Voluntário da Associa-
ção PMs de Cristo.

EM DEFESA DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA



TODOS PELA VALENTINA! AJUDE!
Valentina tem um ano e três meses e mora na cida-

de de Marília, interior de São Paulo. Aos 11 meses de 
vida, Valentina foi diagnosticada com a rara síndrome 
de Krabbe, uma doença degenerativa muscular, rápida 
e cruel. Hoje ela tem uma rotina bastante limitada, não 
senta, não anda e não fala, mas não foi sempre assim…

Valentina nasceu em 19 de julho de 2018 totalmente 
saudável e perfeita. Aos dez meses de vida ela já anda-
va e evoluía no seu crescimento como um bebê normal, 
sempre muito esperta e sorridente até os sintomas da 
doença começarem a aparecer.

Os pais perceberam que Valentina aos poucos en-
tristecia e chorava além do normal. Ela reclamava de 
dores e qualquer barulho a incomodava demais. Em 
poucos dias ela perdeu parte da visão, não consegue mais ficar em pé ou segurar objetos, nem mesmo a pró-
pria mamadeira.

A vida da linda Valentina está comprometida. A fa-
mília corre contra o tempo para salvá-la, pois a medi-
cina no Brasil estima que ela não viva muito após com-
pletar dois anos.

Surgiu a possibilidade de realizar um transplante 
de célula tronco em Pitsburgo, Pensilvânia, nos Esta-
dos Unidos e para custear as despesas, a família está 
vendendo camisetas no valor de R$ 40,00.

Você também pode apoiar a corrida contra o tempo 
pela vida da Valentina, comprando uma camiseta ou 
doando qualquer valor por meio de depósito ou trans-

ferência bancária na seguinte conta:
Banco do Brasil 001, agência 6605-2, contra-cor-

rente 501-807-2, CPF: 298.683.728-0, Denise Alves 

Guidi (mãe de Valentina)

Peça sua camiseta através do email: alineam2005@

yahoo.com.br



APROVADO O PL 899/19
Com a aprovação desta PL, dimi-

nui o valor médio de R$ 30.000,00 
para R$ 11.000,00 para que o Es-
tado pague os precatórios RPV dos 
servidores públicos.

Muitos fazem palanque, discur-
sos e gritam MAS na hora de votar para impedir que o Governo sacrifi-
que os funcionários públicos, votam 
a favor do Governo.

Quem é Governo?
“Parabéns” para quem foi a favor 

dessa atrocidade ao funcionalismo 
público.

 
    Parem de ser enganados e feitos 

de massa de manobra de alguns!
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AINDA SOBRE A PL 899/19
A Vitória do Governo que mostra 

uma farsa democrática!
Como faço sempre e de forma 

honrosa, cara a cara e ao vivo e sem 
usar fake, mostrei ao LÍDER de um 
partido o que é hombridade, digni-
dade e lealdade.

Digo a cada um de vocês que as 
máscaras estão caindo e nessa noite 
tivemos  a oportunidade de respon-
der e  mostrar que somos honestos 
e não trocamos nossos preceitos 
morais e nossos irmãos funcioná-
rios públicos, incluindo - aí PM, PC, 
Saúde e Educação - por aconchego 
do Governo.

O nosso trabalho é sobre a pau-
ta e não sobre o que o governo nos 
cede, até porque, não temos nada 
do Governo, além do respeito por 
tratarmos os temas de forma res-
peitosa e com direcionamento a 

defesa aos que precisam, incluindo 
os funcionários públicos  e não para 
obter benecias governamentais.
   Podem falar o que quiserem: é 
matemática e matemática é maté-
ria exata, bancada é bancada, não 
adianta falar que são liberais, que 
são democráticos e liberam os De-
putados para votar como querem 
principalmente contra o funcio-
nalismo público, essa atitude tem 
nome: farsa!
     Todos! Todos os funcionários pú-
blicos foram traídos por aqueles que 
mais usam a tribuna para vender fa-
lácias e falas em defesa de direitos 
dos policiais, professores, médicos e 
enfermeiros. Ficou registrado na vo-
tação do PL 899/19, que o governo 
tem mais que uma bancada, que tem 
os votos que precisar para qualquer 
projeto e, a única coisa que posso 

afirmar é que jamais, jamais votarei 
um projeto contra os funcionários pú-
blicos e a favor do governo, o que, aliás, 
é o que venho fazendo.
   E já disse: muita água suja vai rolar 
por debaixo da ponte que liga a lealda-
de a deslealdade e vocês verão a cada dia nesses anos quem vai ficar no lado 
certo dessa ponte chamada dignidade!
Parabéns ao partido, que é muito bom 
para tirar direitos do governo. Um 
voto ! Um voto ! Um voto e a bancada 
do PSL não conseguiu barrar  o gover-
no, que hoje, dizemos com toda certe-
za PSL + PSDB = > para Funcionários. 
 
Fica minha indignação e repúdio à essa 
noite memorável para os que foram 
afetados e sangrados na alma pela trai-
ção repugnante cometidas por alguns.

CIDADÃO DE BARRETOS
Muito me honra ter sido indicado 

por unanimidade para receber o tí-
tulo de cidadão de Barretos.

Agradeço a todos os Vereadores 
que votaram em mim!

Nestes oito meses de trabalho 
como Deputado Estadual tenho tra-
balhado para atender os pedidos e 

necessidades dos Municípios do 
Estado de São Paulo, em geral, pou-
co ouvidos e atendidos pelos Parla-
mentares!

 
              Obrigado Barretos!



NÃO POSSO ADMITIR QUE FALEM NEGATIVAMENTE DO SARGENTO RUAS!
A forma exaltada que me pro-

nunciei na ALESP é consequência 
não só de ter perdido um amigo e 
a sociedade um excelente Policial 
Militar, mas de ver um Deputado 
usando a morte deste pai, marido e profissional abatido pelos cri-
minosos para falar verdadeiras 
asneiras!

E isso é inadmissível, desele-
gante, cruel, sem senso e ofensivo 
a família do guerreiro e a família 
Policial Militar!

JACAREÍ-SP: VISITA A CASA VIVA A VIDA!
Foram momentos 

muito emocionantes 
ao lado destes ido-
sos maravilhosos que 
sempre tem o que nos 
ensinar!

Fui recebido pela 
Supervisora Fatima 
Maria de Paula.

O Centro de Convi-
vência do Idoso Casa 
Viva Vida, em Jacareí, 
é um exemplo de de-
dicação e trabalho ofe-
recendo atendimento 
digno.
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