
QUARTA-FEIRA
12 DE FEVEREIRO DE 2020

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br A3

REAJUSTE DE 41% PARA
policiais gera polêmicas
 | PARLAMENTARES FALAM DE PRIVILÉGIO EM RELAÇÃO A OUTRAS CATEGORIAS

 � AGÊNCIA ALMG

O Projeto de Lei (PL) 
que prevê 41,7% de 
aumento para os ven-

cimentos dos servidores da 
área de segurança públi-
ca, recebeu parecer pela 
legalidade da Comissão de 
Constituição e Justiça da 
Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG). Na 
reunião da manhã de ontem, 
a proposta foi alvo de debates 
acalorados.

O texto, de autoria do 
governador Romeu Zema, 
prevê a recomposição infla-
cionária do período de 2015 
a 2020, com pagamento em 
três parcelas: 13% em julho 
deste ano; 12% em setembro 
de 2021 e 12% em setembro 
de 2022.

Serão beneficiados ser-
vidores das Polícias Civil e 
Militar, dos bombeiros, dos 
agentes de Segurança Pe-
nitenciária e de Segurança 
Socioeducativo. Os reajustes 
também serão aplicados para 
aposentados e pensionistas 
que têm assegurados o direito 
de paridade com o pessoal 
da ativa.

O relator da proposta, de-
putado Bruno Engler (PSL), 
apresentou o Substitutivo nº 1, 
que acolhe emenda enviada 
pelo governador. A mudança 
inclui carreiras administrativas 
da Secretaria de Estado de 
Justiça e Segurança Pública 
no rol das beneficiadas. Além 
dessa alteração, o novo texto 
faz apenas adequações da 
técnica legislativa.

O PL tramita em 1º turno 
e ainda será analisado pela 
Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 

antes de ser apreciado em 
Plenário.

Uma das polêmicas foi 
levantada pelo deputado Gui-
lherme da Cunha (Novo), que 
afirmou que os índices aplica-
dos estão acima da inflação 
do período apontado (2015 e 
2020) e, portanto, o reajuste 
não pode ser considerado 
“recomposição salarial”.

Ele questionou, ainda, a 
definição de reajustes auto-
máticos futuros, o que feriria, 
segundo o parlamentar, as 
leis em vigor ao não sub-
meter tais índices a análises 
financeiras coerentes com as 
contas do período em que tais 
aumentos se realizarão.

 � TRATAMENTO 
DIFERENCIADO

Outra crítica em relação 
ao PL partiu das deputadas 
Ana Paula Siqueira (Rede) e 
Beatriz Cerqueira (PT), que 
questionaram o tratamento 

diferenciado dos servidores 
de segurança pública em re-
lação a outros grupos. Ambas 
citaram especificamente os 
professores, categoria que 
se fez presente na reunião 
reivindicando o pagamento do 
seu piso salarial, e marcando 
o primeiro dia da sua greve.

Os deputados Coronel 
Sandro (PSL) e Sargento 
Rodrigues (PTB) defenderam 
o PL e ressaltaram que o au-
mento de 41,7% previsto foi 
fruto de intensa negociação 
com o governador ao longo de 
2019. A deputada Beatriz Cer-
queira, porém, rebateu que 
outras categorias tentaram 
negociar com o governador 
ao longo do ano e não foram 
sequer recebidas.

“Muitos professores não 
receberam nenhum centavo 
do 13º salário de 2019 até 
hoje. O governador Romeu 
Zema já avisou que vai à 
Justiça questionar a consti-
tucionalidade do piso salarial 

da categoria. O piso! Piso que 
não é pago para professores 
estaduais até hoje”, disse 
Beatriz Cerqueira ressaltando 
a diferença no tratamento do 
grupo em relação aos traba-
lhadores da segurança.

A deputada ainda ressal-
tou que o governador tem 
anunciado sua intenção de 
aderir ao Plano de Recupera-
ção Fiscal do governo federal, 
o que proibirá aumentos sa-
lariais a todos os servidores 
públicos. “Não sou ingênua ou 
inocente a ponto de acreditar 
que depois da aprovação 
desse PL em tramitação, as 
outras categorias serão aten-
didas”, disse.

Ana Paula Siqueira e Be-
atriz Cerqueira anunciaram 
seu apoio ao reajuste dos 
trabalhadores da segurança 
pública, mas reforçaram que 
é necessário olhar também 
para outras categorias.
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Beatriz Cerqueira questionou o tratamento 
diferenciado para categorias

CHUVAS EM MG

Alunos da UFU pedem doações para vítimas 
 � BRUNA MERLIN

As tempestades deram 
uma trégua nas cidades de 
Minas Gerais, mas muitas 
famílias que perderam suas 
casas com as enchentes 
em Belo Horizonte e muni-
cípios vizinhos ainda estão 
precisando de ajuda para se 
reerguerem. Após campanha 
feita pela Polícia Militar (PM) 
de Uberlândia, que terminou 
na última semana, o Diretó-
rio Central dos Estudantes 
da Universidade Federal de 
Uberlândia (DCE-UFU) tam-
bém pede a ajuda da popu-
lação com doações de dona-
tivos que serão entregues às 
vítimas das fortes chuvas.

Desde o dia 24 de janeiro 
até o último sábado (8), mais 
de 50 mil pessoas foram afe-
tadas pelos temporais que 

atingiram a região metropoli-
tana do estado. Os dados são 
da Coordenadoria Estadual 
de Defesa Civil (Cedec), que 
também confirma a morte de 
59 pessoas, além de 45 mil 
pessoas desalojadas e quase 
nove mil desabrigadas. As 
vítimas estão sendo acolhi-
das em diversas escolas e 
centros de ajuda, e contam 
com o apoio e doações de 
todo o país.

Com o objetivo de ajudar 
essas famílias, o DCE lançou 
a campanha para arrecadar 
itens como água mineral, 
alimentos não-perecíveis 
(enlatados e empacotados) e 
produtos de higiene pessoal 
(escova de dente, absorven-
tes, papel higiênico, sabo-
nete e fraldas). A campanha 
também pede doações de 
colchões, cobertores e roupas 
de cama para que as vítimas 

fiquem acomodadas nos lo-
cais de apoio. 

Segundo o coordenador-
geral da entidade, Arhtur 
Luiz Ferreira, o prazo para a 
arrecadação vai até o próximo 
sábado (15). O grupo não 
soube confirmar quando os 
materiais serão levados para 
as cidades atingidas, pois 
ainda estão fechando os de-
talhes da viagem com a em-
presa de transporte parceira.

As doações podem ser 
entregues na sede do DCE, 
localizada no segundo piso do 
bloco 5N, no campus Santa 
Mônica. O horário de funcio-
namento é de segunda-feira a 
sábado, das 8h às 12h e das 
14h às 19h.

 � POLÍCIA MILITAR

O Comando da Polícia 
Militar (PM) de Uberlândia 

também realizou uma ação 
para arrecadação de dona-
tivos às vítimas das chuvas 
em Minas. A campanha foi 
divulgada no dia 28 de janeiro 
e diversos pontos de coleta 
foram disponibilizados. 

De acordo com o setor de 
assessoria de comunicação 
da PM, a campanha foi encer-
rada na última quinta (6) de-
vido à grande quantidade de 
materiais arrecadados. As do-
ações já foram encaminhadas 
para o Serviço Voluntário de 
Assistência Social (Servas) 
em Belo Horizonte e serão 
encaminhadas para a Cedec, 
que fará a distribuição.

O Diário de Uberlândia en-
trou em contato com o Servas 
para saber qual foi o número 
de doações arrecadadas 
pela PM e até o fechamento 
desta edição não obtivemos 
respostas.

JOSÉ RAYDAN

Vereadores têm que 
devolver R$ 94 mil

Quatro ex-presidentes 
da Câmara dos Vereado-
res do Município de José 
Raydan, que pertence à 
Comarca de Santa Maria 
do Suaçuí, no Vale do Rio 
Doce, foram condenados a 
devolverem cerca de R$ 94 
mil aos cofres públicos. Os 
vereadores aprovaram leis 
que aumentavam, de forma 
inconstitucional, o valor de 
seus salários.

Na denúncia apresenta-
da pelo Ministério Público 
de Minas Gerais consta que, 
de 2005 a 2012, período em 
que os quatro vereadores 
presidiram a Câmara Mu-
nicipal, foram aprovadas 
duas leis que modificavam a 
remuneração do presidente 
da casa.

A nova legislação fixou os 
subsídios dos vereadores e 
estabeleceu que quem esti-
vesse no exercício da presi-
dência da Casa Legislativa 
receberia o dobro do valor 
pago aos demais membros 
do Legislativo local.

Os acusados se defen-
deram, alegando que suas 
contas haviam sido aprova-
das, tanto pela Câmara Mu-
nicipal quanto pelo Tribunal 
de Contas do Estado de 
Minas Gerais. Além disso, 
argumentaram que as leis 
foram aprovadas sem sua 
participação.

 � SENTENÇA

Para o juiz Rafael Arrieiro 
Continentino, que analisou o 
caso, os valores recebidos 
pelos parlamentares exce-
deram o teto constitucional 
para o cargo, determinado 
pela Constituição Federal 
de 1988.

Com relação à partici-
pação deles, o magistrado 
afirma que pouco importa se 
foram ou não os autores das 
leis municipais. Cabia a eles, 
enquanto executores da lei, 
suspender os pagamentos 
e submeter a questão a 
nova análise para que fosse 
adequada à Carta Constitu-
cional.

“Os requeridos, enquan-
to gestores com poder de 
decisão, foram negligentes 
por não atuarem visando a 
verificar a legalidade cons-
titucional dos subsídios em 
dobro percebidos enquanto 
Presidentes do Legislativo 
Local”, afirmou.

Diante do exposto, o juiz 
determinou que retornem 
aos cofres públicos os cerca 
de R$ 94 mil relativos à soma 
dos valores que cada acusa-
do recebeu a mais durante 
o período em que presidiu 
a casa.

Essa decisão não é de-
finitiva, ainda cabe recurso.

TJMG/DIVULGAÇÃO

Vereadores aprovaram aumento inconstitucional


