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INAUGURAÇÃO DA EXTENSÃO DO GABINETE EM MARÍLIA!
Foi uma noite memorável 

com a presença de Prefeitos, 
Vice Prefeitos, Vereadores, Po-
liciais Militares, diretores de 
Hospitais da região, morado-
res de Marilia...

Um encontro com amigos 
para inaugurar a extensão do 
meu gabinete para que eu es-
teja ainda mais próximo desta 
cidade fantástica que é Marília!



As emendas propostas ao PLC nº 
80/2019 e à PEC 18/2019 alteram 
o texto original do projeto do Go-
vernador que trata da previdência 
dos servidores públicos estaduais.  
Em suma, as emendas tem por objeti-
vos:

- retirar os militares da reforma da 
previdência estadual, vez que Lei Fede-
ral está para ser aprovada fazendo com 
a alíquota de contribuição do militar 
seja de 9,5% inicialmente; 

- de fazer com que o servidor pú-
blico que já ingressou antes do regime 
atual possa complementar o tempo de 
trabalho no regime anterior; 

- reduz para 11% as contribuições 
previdenciárias de forma geral e uni-
forme; - que os beneficiários da pensão por 
morte decorrente de agressão sofrida 
no exercício da função possam receber 
a remuneração equivalente ao cargo 
com reajustes na mesma proporção 
e data em que houver a majoração do 
pessoal ativo.

Demais emendas serão apresenta-
das durante o prazo em que o Projeto 
estiver em pauta.

AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS
Na medida que o Governo do 

Estado de São Paulo anunciou, no 
dia 30 de outubro de 2019,  onde 
consta  que reajustaria os valores 
de auxílio alimentação aos Policiais 
Militares, foi anunciado também o 
reajuste salarial para todos os agen-
tes da Segurança Pública do Estado. 
Me preocupo com o artigo 2º da Lei 
Complementar nº 1.226, de 19 de 
dezembro de 2013 que diz: 

 “Artigo 2º - Não fará jus ao 
auxílio-alimentação o policial mili-
tar cuja retribuição global no mês 
anterior ao de recebimento do be-nefício ultrapasse o valor corres-
pondente a 166 (cento e sessenta e 
seis) Unidades Fiscais do Estado de 
São Paulo

 - UFESPs, considerando este va-
lor do primeiro dia útil do mês de 
referência do pagamento.”  

DEP. SARGENTO NERI PROTOCOLA DIVERSAS EMENDAS

Referido artigo, quando inter-
pretado, traduz que todo policial 
militar que percebe o valor men-
sal global maior que R$ 4.403,98 
(quatro mil, quatrocentos e três 
reais e noventa e oito centavos) não poderá receber o benefício.  
Ao passo, em que atualmente postos 
e graduações superam o teto men-
cionado, muitos policiais deixarão 
de receber o auxílio-alimentação em 
razão do seu salário.   

Assim, o que se pede é o que é 
justo, revogando-se o teto estipu-
lado ou até mesmo aumentando o valor de maneira significativa todos 
poderão perceber o que lhes é de-
vido na medida dos seus limites de 
pagamento por parte do governo do 
Estado.

Veja mais sobre o Auxilio Ali-
mentação em meu Facebook.



SANTOS-SP: VISITA A APAS
Estive na Associação Po-

licial de Assistência à Saú-

de - APAS - na cidade de San-
tos, litoral do Estado de São  
Paulo onde me reuni com o  
Presidente da Associação Cel 
Oscar Pereira Silva; com o 2° te-
soureiro Cel Eli Fraga do Rego; 
com o Diretor de comunicação 
Ten. Rosival Cruz e com o As-sistente financeiro Ten. Rosa 
Agenor Rosas Ferreira.

AINDA EM SANTOS-SP: HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO
O combate ao câncer é a 

prioridade deste hospital onde fiz um visita e tive o prazer de 
conhecer os responsáveis pelo 
excelente trabalho desenvolvi-
do lá: Doutora Mônica Mazzu-
rana e Doutores Antônio Coe-
lho e Amer Khatib.

Na cidade de Santos o Hos-
pital Guilherme Alvaro é refe-
rência em tratamento e bom 
atendimento aos pacientes.

DEINTER DE SANTOS-SP
Um prazer rever e reencon-

trar amigos da Polícia Civil no 
DEINTER - Departamento de 
Polícia Judiciária -  da Cidade 
de Santos.

O encontro foi no Palácio 
da Polícia Civil. Revi pesso-
as queridas como o Delegado 
Manoel Gatto Neto, Diretor 
Geral e os Doutores Delegados 
Marcelo Lessa e Edy Willian. 

APOIO À FAMÍLIA POLICIAL MILITAR - AFAPM
Na cidade de São Vicente, li-

toral sul de São Paulo, visitei a 
AFAPM que faz um trabalho muito 
importante voltado a familiares 
de Policiais Militares, presidida 
pela Renata Marcondes da Silva.

Conheci um dos projetos deles 
que é voltado a capacitar jovens e 
adolescentes para instruí-los a lu-
tar por uma sociedade mais justa 
e melhor.



Foi um sucesso o lançamen-
to  do Partido AVANTE em São 

Sebastião, litoral Norte de São 
Paulo.

Presentes Josué Tavares Pre-
sidente Estadual do Avante;  
Phelipe Marmo Presidente do 
Avante em São Sebastião e José 
Evangelista Secretário Estadual.

EDUCAÇÃO É TUDO PARA OS JOVENS!
Visitei a Instituição 

de Ensino da Funda-
ção Shunji Nishimu-
ra de Tecnologia que 
atende cerca de 300 
alunos, na cidade de 
Pompeia, interior de 
São Paulo.

Com um ensino 
voltado para o futuro 
dos jovens tem como 
Superintendente o se-
nhor Alberto Issamu 
Honda que conta como 
uma equipe de compe-tentes profissionais.

Jornalista Responsável: Ricardo Xavier - MTB: 87529/SP

SÃO SEBASTIÃO-SP MAIS FORTE!


