
Decreto nº 580, de 30 de agosto de 2021, de autoria da Prefeitura Municipal de Astolfo Dutra, para reconhecimento da prorrogação do

estado de calamidade pública no município, decorrente da pandemia de covid-19 – parecer pela aprovação na forma do projeto de

resolução apresentado, aprovado. A seguir, nos termos do art. 12, inciso I, alínea “a”, da Deliberação nº 2.598, de 13 de outubro de

2014, a Mesa autoriza a abertura do seguinte processo licitatório, declarando que a despesa tem adequação orçamentária e financeira

com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias: processo nº 1011014

130/2021, Pregão Eletrônico nº  64/2021, cujo objeto é  a  aquisição de equipamentos de áudio e vídeo,  conforme solicitação da

Gerência-Geral de Radiodifusão. Na continuidade da reunião, são aprovados atos relativos a cargos em comissão de recrutamento

amplo do quadro de pessoal desta Secretaria, a serem publicados no Diário do Legislativo e no Diário Administrativo, nos termos do

art. 79, inciso VI, da Resolução nº 5.176, de 6/11/1997, da Lei nº 21.732, de 28/7/2015, e da Resolução nº 5.497, de 13/7/2015, c/c a

Deliberação da Mesa nº 2.625, de 8/9/2015. Nada mais havendo a ser tratado, é convocada nova reunião para o dia 22 de novembro,

lavrando-se, para constar, esta ata.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 22 de novembro de 2021.

Agostinho Patrus,  presidente  –  Antonio  Carlos  Arantes,  1º-vice-presidente  –  Doutor  Jean  Freire,  2º-vice-presidente  –

Alencar da Silveira Jr., 3º-vice-presidente – Tadeu Martins Leite, 1º-secretário – Carlos Henrique, 2º-secretário – Arlen Santiago, 3º-

secretário.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA, EM 2/2/2022

Às 9h37min, comparecem à reunião os deputados Sargento Rodrigues presencialmente, e João Leite e Coronel Sandro, de

forma remota, membros da supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Sargento Rodrigues, declara

aberta a reunião e, nos termos do § 1º do art. 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante  na  pauta  e  a  receber,  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência: e-mails dos Srs. Weslley de Oliveira Silva, encaminhado pelo portal “Fale com as Comissões”, indagando o motivo

pelo qual  apenas  os  servidores  da  segurança  pública  não  receberem auxílio  alimentação,  pago a todo  o funcionalismo público

estadual; e Sr. Eduardo Goulart do Nascimento, encaminhado pelo portal “Fale com as Comissões”, solicitando apoio para que sejam

convocados mais candidatos do que previsto no Edital da Polícia Civil, devido ao elevado déficit no quadro da instituição. Comunica

também o recebimento de correspondência publicada no Diário do Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios das

Sras. Caroline Elizabeth Brero Valero, diretora de programa do Ministério da Saúde (11/12/2021) e Luísa Cardoso Barreto, secretária

de Estado da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (23/9/2021); e dos Srs. Sérgio Pessoa de Paula Castro, advogado-geral do

Estado  (17/9/2021);  Gustavo  de  Oliveira  Barbosa,  secretário  de  Estado  de  Fazenda  (21/10/2021);  Francisco  Igor  Aires  Nunes,

secretário nacional de Segurança Hídrica do Ministério do Desenvolvimento Regional, encaminhando parecer da Agência Nacional

das Águas sobre o Relatório de Segurança de Barragens 2020 (27/1/2022); Rodrigo Sousa Rodrigues, comandante-geral do Polícia

Militar de Minas Gerais (10/9/2021; 11/9/2021 – 2; 20/9/2021; 23/9/2021 – 2); Edgard Estevo da Silva, comandante-geral do Corpo

de Bombeiros Militar de Minas Gerais (3/9/2021); Rogério Greco, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (23/9/2021); e

Joaquim Francisco Neto e Silva, delegado-geral de polícia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (5/11/2021). Passa-se à 2ª Fase

da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e a  votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 9.725, 9.731, 9.736, 9.737, 9.746, 9.758, 9.768,

9.809, 9.811, 9.817, 10.052 a 10.056, 10.093 a 10.095, 10.097 e 10.098/2021. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que

compreende o recebimento, a  discussão e a  votação de proposições da comissão.  São recebidos pela presidência,  submetidos a

votação, cada um por sua vez, e aprovados os seguintes requerimentos:
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nº 11.238/2021, do deputado Sargento Rodrigues, em que requer seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais –

PMMG – pedido de providências para que a situação funcional do 3º-Sgt Qpr Alfred Eustáquio Ferreira seja analisada, tendo em vista

as alegações que apresenta, de perseguição e assédio moral;

nº 11.239/2021, do deputado Sargento Rodrigues, em que requer seja encaminhado à Presidência do Tribunal de Justiça de

Minas Gerais – TJMG – pedido de providências para que todos os candidatos aprovados no concurso público regido pelo Edital nº

1/2017 sejam convocados, uma vez que a necessidade de efetivo é inquestionável para a adequada prestação jurisdicional; e, caso as

nomeações não possam ocorrer de pronto, que se determine a prorrogação do prazo de validade do certame em questão, tendo em

vista a existência de mais de 2.000 cargos vagos, dos quais 300 demandam imediato provimento para adequação à lotação mínima

estabelecida pela Resolução nº 194, do Conselho Nacional de Justiça;

nº 11.264/2021, do deputado Sargento Rodrigues, em que requer seja encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militar de

Minas Gerais – CBMMG – pedido de providências para que seja aberta nova turma com mais 30 vagas para o Curso de Formação de

Sargentos (CFS 2022), Edital n°13/21, somando-se aos argumentos apresentados no Requerimento em Comissão nº 11.205/2021 o

fato de não haver previsão do referido curso para o ano de 2022, tendo em vista a ausência de turmas de cabos que completem 8 anos

de efetivo de serviço na graduação no citado ano;

nº 11.265/2021, do deputado Sargento Rodrigues, em que requer seja encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militar de

Minas Gerais – CBMMG – pedido de providências para que seja averiguado o cumprimento do art. 213 da Lei nº 5301, de 1969,

tendo em vista diversas mensagens recebidas com a informação de que a instituição promoverá a graduação de primeiro-sargento com

um coeficiente menor que 1/3 da turma de 2009;

nº 11.331/2022, do deputado Sargento Rodrigues, em que requer seja encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militar de

Minas Gerais – CBMMG – pedido de providências para determinar a convocação dos candidatos excedentes no Curso de Formação

de Oficiais/2022 e, sendo o caso, a prorrogação, nos termos do edital, de seu prazo de validade, tendo em vista a perene situação de

déficit de efetivo;

nº 11.332/2022, do deputado Sargento Rodrigues, em que requer seja encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militar de

Minas Gerais – CBMMG – pedido de providências para determinar a convocação dos candidatos excedentes no concurso público para

admissão ao Curso de Formação de Soldados/2022 e, sendo o caso, a prorrogação, nos termos do edital, de seu prazo de validade,

tendo em vista a perene situação de déficit de efetivo;

nº  11.346/2022,  do deputado Sargento  Rodrigues,  em que requer  seja  realizada  audiência  pública,  para  a  qual  sejam

convidados o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública e a secretária de Planejamento e Gestão, para debater a ausência ou

a lentidão de publicações referentes aos atos de promoção e progressão na carreira dos policiais penais de Minas Gerais, bem como a

informação de que os pagamentos só ocorreriam no mês de outubro, sem efeitos retroativos;

nº 11.372/2022, do deputado Sargento Rodrigues,  em que requer seja realizada audiência pública para debater,  com a

presença da secretária de Estado de Planejamento e Gestão,  a regulamentação da Lei  Complementar nº 165, de 17/9/2021, que

estabelece, para além dos servidores públicos, regras gerais para a concessão de licença paternidade aos militares do Estado;

nº 11.373/2022, do deputado Sargento Rodrigues, em que requer seja encaminhado à Polícia Civil do Estado de Minas

Gerais – PCMG – pedido de providências para que um quantitativo maior de candidatos aprovados na prova objetiva seja convocado

para as próximas etapas do concurso público para provimento do cargo de investigador de polícia I (Edital 5/2021), de modo que,

consoante os princípios da economicidade e eficiência da administração pública, seja favorecida a redução do déficit de efetivo da

PCMG;

nº 11.374/2022, do deputado Sargento Rodrigues, em que requer seja encaminhado à Polícia Civil do Estado de Minas

Gerais  –  PCMG – pedido  de  providências  para  que  os  462 candidatos  aprovados  na  prova  objetiva  do  concurso público  para
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