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INFORMAÇÕES IMPORTANTES!
- Na última Terça-Feira, 12 de Novembro, 

foi aprovado na Assembleia Legislativa pro-

jeto que prevê assistência jurídica gratuita 

aos agentes de segurança pública.

- Quanto ao aumento salarial e bônus o 

assunto foi retirado da pauta porque foram 

feitas três emendas, uma delas proposta por 

mim. Na emenda eu peço a diminuição da 

diferença salarial do segundo Tenente para o primeiro Tenente, com reflexo até Soldado.E também fiz uma emenda de pauta de 
15% no aumento geral do projeto.O Secretário Meirelles compareceu na 
última Quarta-Feira, 13 de Novembro, na ALESP para explicar aos Deputados o por-

quê do percentual de apenas 5% no reajuste dos salários da Polícia Militar.Vou lutar até o último momento para que 
não seja aprovado este projeto! Esta história 

de “melhor 5% do que nada” não podemos 

aceitar! Temos que lutar por um reajuste 

maior!



Com muito orgulho recebi o con-

vite para receber o título!

Uma homenagem da cidade de Barretos proposta pelo Vereador Dr 
Rafael Oliveira que declarou acredi-

tar no meu trabalho e em minhas lu-

tas a favor desta importante cidade!

Os 17 vereadores da Câmara 

aprovaram a proposta por unanimi-

dade!Meu agradecimento a todos e or-

gulho de ser um cidadão de Barre-

tos!OBRIGADO, BARRETOS!

Jornalista Responsável: Ricardo Xavier - MTB: 87529/SP

DEPUTADO SARGENTO NERI PROTOCOLA EMENDA 
As emendas, que ainda serão publi-cadas no Diário Oficial, foram protoco-

ladas hoje (14/11). Ambas alteram o 

projeto de lei complementar nº 80 de 

2019 de autoria do Governador que 

dispõe sobre a previdência dos servi-

dores públicos.

A primeira emenda tem por objeti-

vo retirar os militares do serviço ativo, 

veteranos e pensionistas da obrigação 

de contribuir com 14% sobre as con-

tribuições e pensões.

A segunda emenda altera de 5 para 

2 anos a obrigatoriedade de perma-nência do Policial Civil e Agentes da SAP no cargo efetivo em que se apo-sentará.Demais emendas serão apresenta-das durante o prazo em que o Projeto 
estiver em pauta.
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