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CONHEÇA A DEPUTADA

Com uma história de mais de duas décadas de luta pela

valorização dos profissionais de Segurança Pública,

Adriana Borgo que também preside a Afapesp -

Associação dos Familiares e Amigos de Policiais do

Estado de São Paulo e a Comissão dos Direitos

Humanos dos Profissionais de Segurança Pública do

Estado de São Paulo, foi eleita Deputada Estadual.

 

Sendo esposa de Policial Militar, conhece de perto as

injustiças sofridas pelos Profissionais de Segurança

Pública e por isso está à frente de todas as

reivindicações desta categoria, lutando arduamente

pela valorização da Policias Paulistas e na defesa de

pautas como reajuste salarial para todos os

profissionais da segurança; nomeação de novos

agentes e acautelamento de armas para AEVPs –

Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária, entre

outras. 

 

É criadora e coordena a Frente Parlamentar com o

Objetivo de Prevenir e Combater o Suicídio dos

Profissionais da Segurança Pública e da Frente

Parlamentar em Defesa dos Profissionais de Segurança

Pública do Estado de São Paulo Demitidos

Injustamente.  

 

Mãe e madrinha dos
Profissionais de Segurança,
Adriana dedica 24 horas da

sua vida em protegê-los e
defendê-los. E, além dos

profissionais da Segurança,
luta pela valorização de
todos os Funcionários

Públicos do estado de São
Paulo.  Também tem sido

defensora intransigente dos
direitos dos deficientes e da

causa animal.
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Em 18/3, já no primeiro dia de expediente da nova legislatura da

Assembleia Legislativa de São Paulo, como Deputada Estadual

eleita em meu primeiro mandato, protocolei várias indicações,

destinadas ao Governo do Estado, entre elas a que institui o

Estatuto da Polícia Militar do Estado de São Paulo, bem
como o Código de Ética da mesma corporação.

PROMESSA DE CAMPANHA: 
INDICAÇÕES EM BENEFÍCIO DA POLÍCIA MILITAR

Importante avanço para a PEC 02/2018

Em 28/03/19, o Presidente da Assembleia

Legislativa de São Paulo, deputado Cauê Macris,

atendendo ao meu pedido, e juntos com membros

da CEPM - Comissão de Assuntos de Interesse da

Polícia Militar do Estado de São Paulo,

apresentamos ao Secretário de Segurança

Pública, General João Camilo Pires de Campos, a

PEC 02/2018, que estabelece que a diferença de

As demais indicações apresentadas referem-se ao pedido de estudos e providências para

extensão do Bônus para todos os Policiais Civis, Policiais Militares e Bombeiros, de
todas as unidades e operacionalidades; disponibilidade de Fardamento adequado
conforme a temperatura regional de cada unidade e respectiva região; Reajuste Salarial
prometido  em campanha pelo governador, aos nossos Policiais Militares e adjacentes;
Isenção de Contribuição de IRPF, aos Profissionais Inativos de Segurança Pública;
Reestruturação do HPM (Hospital da Polícia Militar) e Convênio Médico para ativos,
inativos e pensionistas, além de transferências rápidas de Policiais para locais mais

próximo de suas residências e familiares, todas as indicações pretendem trazer mais

qualidade de vida e bem-estar a estes profissionais fundamentais na sociedade.

 

Apresentei ainda ao Sr. Governador outras 17 indicações.

Os referidos projetos são antigos anseios dos Policiais Militares que há anos lutam por
sua concretização, haja vista que o Estado de São Paulo é um dos únicos que não
possuem estatuto e código de ética próprios para a corporação.

Aproveitei a reunião da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários com a

finalidade de receber o Secretário de Segurança Pública de São Paulo, General João Camilo

Pires de Campos, realizada em 29/05/19, para pedir ao Secretário apoio referente à PEC

02/2018, entre outros temas de interesse da Segurança Pública.

salários entre postos e graduações da PMESP não poderá ser superior a 10% (dez por cento).

Se aprovada, a proposta trará a correção dos salários dos policiais militares e imediata

valorização dos profissionais. 
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Tema de grande relevância, a segurança nas escolas

foi debatida em evento realizado pelo Conselho

Municipal de Segurança Pública, no Comando de

Policiamento do Interior II - CPI 2, em Campinas, em

30/4.

Participei do evento, que trouxe importantes

informações e reflexões, uma vez que as famílias estão

se sentindo cada vez mais vulneráveis e inseguras em

relação às escolas frequentadas por seus filhos.

SEGURANÇA NAS ESCOLAS É DISCUTIDA
EM CAMPINAS

SESSÃO SOLENE HOMENAGEIA
POLICIAIS MORTOS E FERIDOS

EM SERVIÇO

Com o plenário Juscelino Kubitscheck lotado, em

uma noite de grande emoção, juntamente com a

Alesp, realizamos em 11/05, a Sessão Solene

alusiva à primeira outorga da “Medalha Eterno

Herói - Capitão PM Alberto Mendes Júnior,

prestando homenagens aos policiais feridos e

mortos em serviço.

 

Foram homenageados 5 (cinco) integrantes da

Polícia Militar e Civil que morreram em

serviço. Através de um Conselho de Outorgas,

formado em cerimônia anterior ao evento, também

foi realizada a outorga aos heróis da Polícia Militar

que sofreram lesões no cumprimento de missões.

Mulheres unidas contra a
Reforma da Previdência

Participei da passeata que ocorreu em

29/03, pela Confederação Nacional dos

Trabalhadores na Indústria, pelo Dia

Internacional da Mulher e contra a
Reforma da Previdência e todo tipo de
violência, que aconteceu na capital.
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 CRIAÇÃO DO GRUPO CORAÇÃO
CINZA BANDEIRANTE

No dia 24/9, fiz uso do plenário da Alesp, para
anunciar a criação do grupo
"Coração Cinza Bandeirante". Um grupo que
estamos iniciando com a finalidade de reparar
as injustiças cometidas contra Policias Civis e
Militares, que foram absolvidos pela justiça
comum e TJM e que ainda assim foram
exonerados em processo administrativo.

VALORIZAÇÃO SALARIAL, JÁ!

No dia 25/7, estive ao lado de Policiais

Militares, de ASPs, AEVPs, de

diversos servidores da Segurança

Pública e de seus familiares, levando

às portas do Palácio dos Bandeirantes

pedido de urgência na valorização

salarial de todos os profissionais da

Segurança Pública. A manifestação

surtiu efeito e, no dia 1/8, o

Governador João Doria esteve na

Alesp, onde informou aos deputados

que o dia 31/10 será a data de anúncio

do reajuste.

GRANDE MOBILIZAÇÃO DA
SEGURANÇA PÚBLICA

Em 27/09, o centro da capital paulista foi palco

de uma grande mobilização que reuniu mais

de 10 mil policiais da ativa, veteranos, seus

familiares, além de políticos, sindicatos e

associações. Participei desse evento

grandioso que reivindicava reajuste, dignidade

e respeito à paridade.
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DESARQUIVAMENTO DA PLC 31

Através de Requerimento, publicado em

27/06/2019, solicitei o desarquivamento do

Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 31/2001,

que acaba com a barreira legal, porém

discriminatória, que impede a ascensão dos

subtenentes da Polícia Militar do Estado de São

Paulo ao posto de 2º tenente, do Quadro Auxiliar

de Oficiais (QAOPM). O referido PLC está na

ordem do dia para votação.

Na quinta-feira, 7/11/2019, apresentei emenda

ao Projeto do Governador que trata do reajuste

dos Servidores da Segurança Pública. Esta

emenda procura corrigir o percentual de 5%

proposto pelo Governador, motivo de indignação

e decepção. Através da emenda, solicito

considerar um reajuste de 31%, considerando a

importância desses profissionais para a

sociedade.

EMENDA AO PL DO GOVERNADOR QUE
TRATA DO REAJUSTE DOS SERVIDORES
DA SEGURANÇA PÚBLICA,PROPÕE 31%

DE AUMENTO

No dia 4/11/2011, a família da Segurança Pública me deixou ainda mais orgulhosa

pela belíssima demonstração de união entre Policiais Militares, Civis e Técnico-

NÃO ACEITAMOS O DEBOCHE DOS 5%

científicos, Agentes de Segurança, Escolta e

Vigilância Penitenciária, que de forma ordeira

tomaram as ruas do centro de São Paulo,

marchando até a Secretaria de Segurança

Pública para protestar contra o anúncio de 5%

feito pelo Governador João Doria. 

 

Nosso recado foi dado nas ruas, não aceitamos

esse deboche! É preciso respeitar esses 

profissionais cujo papel é fundamental na sociedade, reconhece-los e honra-los é

dever dos nossos governantes.
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Lancei no dia 11/11, na Alesp, a Frente Parlamentar em Defesa dos Profissionais de

Segurança Pública demitidos injustamente.

 

Esta frente parlamentar é mais uma ferramenta na busca da reparação de injustiças

cometidas contra Policiais Civis e Militares exonerados administrativamente,

mesmo após serem absolvidos nas diversas instâncias, entre as quais TJM -

Tribunal de Justiça Militar e Justiça Civil.  

 

Em setembro anunciei a criação do grupo Coração Cinza Bandeirante, e, após a

criação do grupo, outros deputados sensibilizaram-se com a questão, realizando

a apresentação da PEC - Proposta de Emenda Constitucional 015/2019, sobre o

tema. Realizei a apresentação de emenda à PEC, visando torná-la ainda mais

efetiva, também protocolando ofício pedindo atenção do Governador para o

assunto. A Frente Parlamentar vem somar nessa luta, sendo mais um mecanismo em

favor dos policiais injustiçados.

ALESP LANÇA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DOS
PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA DEMITIDOS

INJUSTAMENTE
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FRENTE PARLAMENTAR DE COMBATE E PREVENÇÃO AO
SUICÍDIO DOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA

Foi lançada em 19/09, na Alesp, a Frente Parlamentar 

de Combate e Prevenção ao Suicídio dos Profissionais de 

Segurança Pública. O evento de minha iniciativa, aconteceu

no auditório Franco Montoro. Entre os palestrantes

estavam: Andressa Vinci de Castro, Psicóloga pós-

graduada em Psicomotricidade; Edson Carlos dos Santos,

Psicólogo e responsável técnico da Clínica Rey Gestão em

Psicologia; Cel. PM José Weisshaupt, Presidente do

Projeto Valorização da Vida e o Professor Samuel Borges,

Teólogo com especialização em Psicologia da

Comunicação Humana. Em São Paulo, entre 2012 e 2017,

120 policiais militares tiraram a própria vida: uma morte a

cada 15 dias. 

Dados do relatório da Ouvidoria das Polícias do Estado mostram que houve 71 casos de

suicídio entre 2017 e 2018, o que representa um crescimento de 73% nas ocorrências,

com 20 casos ao longo de 2017 e 51 registros em 2018. São necessários ainda muitos

estudos, dados e informações para entendermos esse triste fenômeno e, sobretudo, para

começarmos a encontrar os caminhos para se superar esse problema, preservando 

PALESTRANTES

 

as vidas dos profissionais da 

segurança pública. A Frente 

Parlamentar foi instaurada com o 

objetivo de contribuir com a questão 

no estado de São Paulo. O 

profissional de Segurança Pública 

é um ser humano, com mente e 

coração. Preservar a sua vida é o 

principal objetivo desta Frente 

Parlamentar.
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Acompanhei uma comissão formada por AEVPs

(Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária) e

ASPs (Agentes Penitenciárias) femininas, em

28/03, na SAP - Secretaria de Administração

Penitenciária, para tratar das nomeações dos
candidatos que foram aprovados para AEVPs
do concurso 2014, e das ASPs Femininas do
concurso 2013.

CELEBRATING
EARTH DAY

 
FUN FACTS
AND TRIVIA

NA SAP TRATANDO SOBRE AS
NOMEAÇÕES DE AEVPS E ASPS

LUTA POR SALÁRIO DIGNO
AOS AEVP'S

Dia 21/5, participei da mobilização por revisão

salarial, valorização profissional e contra a

privatização do Sistema Penitenciário,

organizada pelo Sifuspesp - Sindicato dos

Funcionários do Sistema Prisional do Estado de

São Paulo, em frente ao Tribunal de Justiça, no

centro da capital. Apoio a luta da categoria e

não tenho medido esforços para que o governo

reconheça sua importância para o Sistema de

Segurança Pública do Estado de São Paulo,

valorizando os profissionais e voltando atrás em

relação ao projeto de privatização do Sistema

Penitenciário.

“DIA D CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DO
SISTEMA PRISIONAL”

Estive presente na manifestação organizada pelo

Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do

Estado de São Paulo(SIFUSPESP), no dia 6/5, que

reuniu trabalhadores da categoria para o Dia D Contra

Privatização do Sistema Prisional. Contrária à proposta

de privatização, coloquei-me à disposição dos servidores

da SAP para lutar contra o que representa um retrocesso

no sistema de Segurança Pública.
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Através do  meu gabinete, foi encaminhado ao Secretário da Administração Penitenciária –

SAP, Cel. Nivaldo Restivo, questionamento sobre o chamamento/nomeação dos AEVPs –

Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária, aprovados no concurso de 2014, 

em razão do déficit de profissionais, sendo 9.875 cargos 

reconhecidos, dos quais apenas 6.279 estão preenchidos.

Também foi encaminhado requerimento de informações 

sobre nomeações/contratações e estudos no sentido de 

viabilizar o aproveitamento dos AEVPs 2013, cujo concurso 

expirou, na função de agente SAP, na ocasião da contratação 

de pessoal pelas empresas privadas, com prioridade de 

contratação; chamamento do concurso de 2014; chamamento 

de remanescentes ASPs 2013 femininas e por fim, 

chamamento dos ASPs 2014 e 2017.

PRESTIGIANDO A FORMATURA DOS
AEVPS 2013

No dia 27/6, prestigiei a solenidade de

formatura de 117 Agentes de Escolta e

Vigilância Penitenciária da SAP, turmas 1 a

4 de 2013, realizada no Auditório da Escola

de Administração Penitenciária. Tenho uma

longa história de proximidade, respeito e

carinho por essa categoria, que mesmo

antes de ocupar uma cadeira no legislativo

paulista já defendia e

honrava

AUDIÊNCIA PELA VALORIZAÇÃO DO
SERVIDOR PENITENCIÁRIO

Marquei presença na Audiência pela

Valorização do Servidor Penitenciário, que

ocorreu em 17/9, no auditório Franco

Montoro da Alesp. Uma grande e importante

mobilização organizada pelos sindicatos -

SIFUSPESP, SINCOP e SINDASP - que

integram o Fórum Penitenciário Permanente.

As principais reivindicações das categorias

de AEVPs (Agente de Escolta e Vigilância

Penitenciária ) e ASPs (Agentes de

Segurança Pública) são:Reajuste

Salarial;Nomeação de Concursados - ASPs

2014/2017; Chamamento dos AEVPS 2014;

Contra a privatização do Sistema

Penitenciário; Reconhecimento dos Agentes

Penitenciários como Polícia Penal - PEC

372/2017

QUESTIONO CHAMAMENTO/NOMEAÇÃO DE AEVPS 2013/2014 E ASPS
2014/2017
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A Alesp promoveu uma Audiência Pública sobre o cuidado de
Animais Comunitários, em 26/03  e contou com a  minha
participação. Como bandeira do meu mandato, a defesa animal,
destaca a importância de legislação que proteja e ampare os
animais. Integro a CPI - Comissão Parlamentar de Inquérito da
Venda de animais.

A LUTA MUDA A LEI  EM DEFESA DOS ANIMAIS

CPI DA VENDA DE ANIMAIS APRESENTA RELATÓRIO FINAL

Posicionamento favorável à regulamentação do comércio de animais no Estado de São
Paulo;
Conclui-se pela regulamentação da atividade comercial de compra, venda e permuta de
cães, gatos e animais silvestres no Estado de São Paulo;
Conclui-se que, para garantir a efetividade das políticas públicas em favor dos direitos dos
animais, faz-se necessária a criação de uma Secretaria Especial para a Fauna no Estado
de São Paulo e pelo aporte financeiro, técnico e de Recursos Humanos para o Sistema
Estadual de Defesa dos Animais Domésticos (SIEDAD) e para o Sistema direcionado para
o cadastro, despacho e controle de denúncias de maus-tratos contra animais domésticos,
vulgo SISPET;
Conclui-se, ainda, pela manutenção do SIEDAD junto à Secretaria de Saúde e a
Coordenadoria de Defesa dos Animais. 

Na tarde de quarta-feira, 6/11, participei da reunião da CPI – Comissão da Venda de Animais
onde votamos o relatório final.
Apesar de ser a minha primeira CPI, fiquei bastante satisfeita com o resultado que trouxe
grande aprendizagem em todo o processo, graças ao contato que tivemos com ONGS e
Criadores, onde pude perceber com alegria que muita gente se importa com o bem estar
animal.
As considerações finais foram as seguintes:

Aproveitei para reafirmar também a minha posição a favor de que também seja realizada uma
CPI das ONGs.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA DEBATE MELHORIAS PARA A POLÍCIA CIVIL E POLÍCIA CIENTÍFICA 

A luta por dignidade e valorização das carreiras da Polícia Civil e da Polícia Científica foi tema

do debate promovido na Audiência Pública “SOS Segurança Pública“, realizada em 10/10 na

Alesp, sob minha coordenação. 

Ao meu lado na mesa, estiveram representantes de Sindicatos e Associações:

- Alberto Sabino, Presidente ADISPESP – Associação de Defesa dos Integrantes da Segurança

Pública do Estado de São Paulo;

- Dra. Tatiana dos Santos Ferreira, Presidente da APPESP – Associação dos Papiloscopistas

Policiais do Estado de Sao Paulo;

- Dr. Gustavo Mesquita Galvão Bueno, Presidente da Associação dos Delegados de Polícia;

- Garcia, representando o grupo Coração Cinza Bandeirante;

- Pedro Paulo de Camargo, representante da categoria dos Peritos;

- Sérgio Augune, da Associação da Polícia Científica;

- Lucia Helena Sarnelli Ferreira dos Santos, Presidente do SINTEPOL – Sindicato dos

Trabalhadores em Telemática Policial do Estado de São Paulo;

- Dr. Jarim Lopes Roseira, presidente do IPA – International Police Association – São Paulo

- Dr Paulo Roberto Bonjorno, coordenador do NAE – Núcleo de Avaliação Estratégica da Alesp.

- Samuel, representante Associação dos Auxiliares de Papiloscopista.

Desta primeira audiência pública foram destacadas as principais reivindicações que atendem

a todas as categorias e que devem nortear o trabalho do grupo SOS Segurança Pública junto

com meu mandato:

- Reajuste salarial;

- Contratação de remanescentes;

- Melhoria das condições de trabalho (estrutura e equipamentos);

- Estruturação das Funções;

- Exigência de Nível Superior para Papiloscopista;

- Assédio Moral;

- Saúde Mental.

 

SOS SEGURANÇA PÚBLICA
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APOIO À REDE MARIO GATTI

A LUTA MUDA A LEI 
NA DEFESA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Pensando na melhoria da qualidade de vida e

na defesa dos direitos das pessoas com

deficiência, meu mandato promoveu em

13/06, na Alesp, um ciclo de palestras com

renomadas instituições que trabalham com o

tema. Estiveram presentes representantes da

APMDFESP – Associação dos Policiais

Portadores de Deficiência do Estado de São

Paulo, APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APADEP – Associação
Paulista de Defensores Públicos, Casa de David e ASPE – Assistência à Saúde de Pacientes
com Epilepsia.

Em 30/5, me reuni com membros do Consórcio Público

Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado

de São Paulo – CINDESP que agrega municípios do interior

paulista. Na pauta do encontro estavam a busca de

recursos de emendas parlamentares e de apoio do

legislativo para os municípios.

APOIO AOS MUNICÍPIOS DO CINDESP

 

No dia 20/05/19, estive reunida com o vice-prefeito

de Campinas, Henrique Magalhães Teixeira e o

Dr. Marcos Euripedes Pimenta, presidente do

Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. O intuito do

encontro foi conhecer as demandas de saúde da

cidade, o projeto de estruturação da rede Mário

Gatti e de construção de um hospital pediátrico,

que vem sendo idealizado desde 2015, e necessita de apoio através da indicação de

emendas parlamentares.

Em 28/05/19, em um encontro emocionante, fui agradecer a todos os médicos e

enfermeiros da UTI pediátrica do Hospital Mario Gatti, que tão bem cuidaram do Anthony

Borgo, meu neto e cuidam de tantas crianças da região de Campinas. Na oportunidade, o

Dr. Alexandre (médico do Anthony até seu falecimento) e o Dr. Marcos Pimenta, diretor

Geral do Hospital, apresentaram o projeto arquitetônico do Hospital Infantil Mario

Gatinho, que com meu apoio, será referência no país em excelência de atendimento e

tratamentos paliativos.
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Agudos: Construção de pista de skate 

Pedreira: Construção do Primeiro instituto de atendimento à pessoas autistas

Porto Feliz: Infra-estrutura

Pirajuí: Infra-estrutura

Olímpia: Infra-estrutura

Embaúba: Infra-estrutura

Santo Antônio do Pinhal: Infra-estrutura

Pitangueiras: Infra-estrutura

Polícia Técnico-Científico: Aquisição de Ferramenta Multibiométrica.

As emendas parlamentares são recursos fundamentais, especialmente para as cidades

menores, que contam com poucos recursos para investimento em melhorias e para os órgãos

e equipamentos que atendem à população. Entre os diversos recursos

que consegui destinar através de emendas parlamentares, destaco:  

EMENDAS PARLAMENTARES

Inaugurei em 25/10/19, uma tenda de

atendimento na frente da Catedral Nossa

Senhora da Conceição, no centro de

Campinas. O objetivo desta ação é me

aproximar ainda mais da população,

acolhendo suas demandas, críticas e

sugestões e, principalmente, olhando nos

olhos, como sempre gosto de fazer. A

proposta é realizar esses atendimentos na rua

de forma constante e amplia-los para outras

áreas da cidade.

INAUGURADO O GABINETE ITINERANTE
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Dispõe sobre o sigilo das informações pessoais dos Agentes Públicos
do Estado vinculados às Secretarias de Segurança Pública e da

Administração Penitenciária, e dá providências correlatas

PROJETO DE LEI Nº 637, DE 2019

Dispõe em âmbito estadual sobre o direito a horário especial ao servidor
público portador de deficiência ou que tenha cônjuge, filho ou
dependente com deficiência de qualquer natureza e dá providências

correlatas

Dispõe sobre a obrigatoriedade das Universidades Públicas Estaduais
criarem políticas de atendimento psicológico e prioritário aos
profissionais vinculados às Secretarias de Segurança Pública e da
Administração Penitenciária, e dá providências correlatas.

PROJETO DE LEI Nº 719, DE 2019

PROJETO DE LEI Nº 900, DE 2019

5  PROJETOS  DE LEI
Dentre eles

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR

Altera a redação do artigo 1º, §3º, da Lei Complementar nº 898, de 13 de

julho de 2001, que institui no Quadro da Secretaria da Administração

Penitenciária a classe de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, e dá

providências correlatas.

PLC 36/2019, DE 19/04/2019

PLC 63/2019, DE 30/08/2019

Revoga o §6º e altera a redação do §5º, ambos do artigo 7º do Decreto-Lei

nº 257, de 29 de maio de 1970, que dispõe sobre a finalidade e

organização básica do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público

Estadual - IAMSPE, e dá providências correlatas
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Mesmo com todas as manifestações contrárias ao projeto de reajuste dos míseros 5% do
governo Doria para as categorias da segurança pública, a Assembleia Legislativa de São
Paulo aprovou na noite de 26/11 o projeto do governador, lamentavelmente com a anuência
de muitos parlamentares que se apresentam como representantes da segurança pública. A
proposta que contempla 148 mil policiais militares, além de 46 mil civis e 34 mil agentes
penitenciários, levando em consideração agentes da ativa e pensionistas, está muito aquém
do esperado, haja vista que o Governador fez intensa publicidade, desde o período da
campanha, colocando-se como o governo que valorizaria os profissionais da Segurança
Público, tornando a polícia paulista a mais bem paga do Brasil, com exceção do DF.
O argumento daqueles que votaram a favor deste deboche contra os profissionais da
segurança é o de que “5% é melhor do que nada”. Discordo, e lutei até o último minuto para
que o Governador reconsiderasse a proposta e cumprisse com suas promessas de valorizar e
honrar aqueles que servem e protegem a sociedade colocando em risco suas próprias vidas.
Mais do que uma grande decepção, esse Projeto aprovado reflete o descaso do Governo e
daqueles que o apoiam, com os trabalhadores da Segurança Pública. Da mesma forma, foram
aprovaram os projetos da Bonificação e da criação do Fundo Estadual de Segurança Pública
e do Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, que não resolvem o problema
desses profissionais que precisam e merecem, de fato, de valorização salarial! Cabe destacar
que a Polícia Paulista está em 24º lugar no ranking dos estados. Absurdo, tendo em vista
estarmos no estado mais rico da nação. De minha parte, sigo de cabeça erguida, sabendo
que votei contra a farsa deste aumento em respeito as categorias que me elegeram e as quais
defendo indiscriminadamente. Seguirei minha luta, cobrando do governador João Doria o
resgate da efetiva dignidade salarial dos profissionais da segurança pública.

ALESP APROVA DEBOCHE DOS “5%” CONTRA PROFISSIONAIS
DA SEGURANÇA PÚBLICA
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No último sábado (14/12), aconteceu o Curso de Treinamento de
Inteligência Emocional – IMPACTO, no Auditório Paulo Kobayashi
na Alesp. Com o objetivo de solucionar os inúmeros problemas
relacionados à saúde mental das nossas famílias da Segurança
Pública e de seus familiares, convidamos o Pós Magister
Practtiner, Carlos Barreto, e toda a sua equipe para implantar e
desenvolver este treinamento vivencial, aplicado aos profissionais
da área de Segurança Pública do Estado de São Paulo. O evento
foi uma parceria realizada com a Deputada Estadual Adriana
Borgo, coordenadora da Frente Parlamentar de Prevenção e
Combate ao Suicídio dos profissionais de Segurança Pública.
O professor Carlos Barreto nos brindou com várias palestras,
depoimentos, dinâmicas e outros temas. Beatriz Martins abordou o
tema “Doação e Amor ao próximo”; já Rogério Lino falou a respeito
do tema: “Acreditar é Poder”. Destacamos, também, Patrícia
Gonçalves como Mestre de Cerimônias durante a abertura do
evento.

Em 07/10, foi realizada a entrega de 180 ônibus escolares que

serão utilizados para o transporte escolar de 144 municípios em

todo o Estado, através do Programa “Caminho da Escola”. Dos

municípios beneficiados, participei através de meus assessores  

das entregas para Divinolândia e Iguape. 

Entrega  de ônibus para transporte escolar de
Divinolândia e Iguape

Frente Parlamentar de Combate e Prevenção ao Suicídio dos Profissionais de
Segurança Pública - Curso de Treinamento de Inteligência Emocional - IMPACTO
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7 PROJETOS DE LEI
 
9 Propostas de Emenda à
Constituição
 
2 Projeto de Lei
Complementar
 
50 Indicações

MEU MANDATO 
                                    EM NÚMEROS

17 Requerimentos
 
5 Moções
 
1 Projeto de Resolução
 
120 Emendas



Tenho orgulho de estar na linha de frente da defesa da Segurança Pública, minhas outras

bandeiras são por valorização e dignidade dos servidores  públicos, políticas sociais, direitos

das crianças especiais e defesa animal também estão entre minhas prioridades.

Conheça um pouco das minhas ações legislativas, neste primeiro mandato e as realizações

nestes 7 meses iniciais.

"A LUTA MUDA A LEI"
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WWW.ADRIANABORGO.COM.BR

ADRIANABORGOSP

19 - 993171905

@ADRIANABORGODEPUTADAESTADUAL

CONTATO@ADRIANABORGO.COM.BR

FALA QUE 
EU TE DEFENDO
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