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ADEPOLC-MG COMPLETA 55 ANOS E LANÇA SELO EM COMEMORAÇÃO

Na tarde do dia 16/12, os
associados puderam participar,
na sede da Adepolc-MG, de mais
um
momento
de
grande
relevância para a entidade. Em
comemoração
aos
55
da
Associação, foi realizado em
parceria com o Sindepominas, o
“IV Café com Aposentados”. A
solenidade também marcou o
lançamento
do
selo
pelos
Correios
alusivo
à
data
comemorativa.
A mesa de cerimônia
foi composta pelo presidente da
Adepolc, Dr. Ronaldo Cardoso
Alves, pelo vice-presidente, Dr.
José Antonio de Moraes, pelo
presidente
do
Conselho
Consultivo da entidade, Dr.

Edvaldo Raymundo Bicalho
Brandão, da Presidente do
Conselho Fiscal, Dra. Carla
Granata Afonso da Silveira,
além do ex-presidente da
associação,
Dr.
Weber
Americano, do presidente
em
exercício
do
Sindepominas, Dr. Edson
José Pereira, do presidente
da Associação dos Oficiais da
Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de
Minas
Gerais
(AOPMBM),
Ten.Cel Márcio Ronaldo de Assis
e do gerente regional dos
Correios, Sr. Glêi Figueiredo.
Também
estiveram
presentes o chefe da Polícia Civil
de Minas Gerais, Dr. Cylton
Brandão
da
Matta
e
os
vereadores da Câmara de Belo
Horizonte,
Dra.
Elaine
Matozinhos e o Dr. Edson
Moreira,
o
Secretário
de
Segurança de Santa Luzia, Dr.
Islande Batista e o Conselheiro
Fiscal Dr. Marco Antônio de
Paula Assis - “Lobo Guará”.

O presidente da Adepolc
agradeceu a presença de todos e
salientou a importância do
congraçamento. “É um motivo de
muita alegria essa comemoração
dos 55 anos da Adepolc. É uma
cerimônia que faz justiça a todas
as gerações, a todos expresidentes e funcionários que
mantiveram e mantém essa
história de pé. Também aponta
com responsabilidade para as
próximas
administrações
a
função
de
preservar
este
patrimônio que também é da
sociedade mineira”.
A
Adepolc-MG,
Entidade
mais
que
cinquentenária, destacou-se em
diversas lutas como a inserção
dos órgãos de segurança na
Constituição Federal de 1988,
onde foram inseridas as Polícias
Civis do Brasil, além da
afirmação legal da carreira
jurídica dos Delegados. visite o
nosso site: www.adepolc.com.br
e confira as fotos do evento.

POSICIONAMENTO DA ADEPOLC-MG FRONTE A ADI 5073
A
COBRAPOL
–
“Confederação
Brasileira
de
Trabalhadores Policiais Civis”,
entidade que se diz representar
trabalhadores
policiais
civis,
demonstrando toda a sua crise
de identidade, ao patrocinar a
ADI 5073, se coloca a serviço do
enfraquecimento das carreiras
superiores da Polícia Civil, mais
notadamente, dos Delegados de
Polícia.

A mesma está em
sintonia com o que há de pior em
termos
de
relação
entre
entidades
sindicais,
rezando
também na cartilha da FENAPEF
– Federação Nacional dos
Policiais Federais, como o faz
alguns Sindicatos que vivem a
plantar crises e de falsas ilusões.
Ao se colocar contra a
Lei 12.830/2013, que representou
a afirmação da investigação

policial no Brasil através de
órgãos preparados e derivados
da Constituição Federal, de
quebra, alimenta também a
cadeia de maledicências contra o
Inquérito Policial.
Infelizmente, iniciativas
como essa só servem para os
antagonistas da Polícia Civil
brasileira, ao contrário do que
pensam esses pseudo policiais.

A
ADEPOLC
estará
atuante em Brasília, através de
seu advogado, Dr. Wladimir

Reale, para contestar essa
malfadada ADI-5073, já tendo

sido requerida a sua inclusão no
feito, como “amicus curiae”.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
No dia 6 de dezembro,
foi realizada na sede da
Associação dos Delegados da
Polícia Civil de Minas Gerais
(Adepolc-MG),
a
bem
prestigiada Assembleia Geral
Ordinária (AGO), para que os
sócios pudessem conhecer e

deliberar sobre o relatório de
trabalho, prestação anual de
contas e do parecer do Conselho
Fiscal, relativos ao exercício de
2012. Confira o balancete da
Adepolc
na
Revista
dos
Delegados - edição nº 6, do mês
de
dezembro/2013.

VISITAS REGIONAIS
A diretoria da Associação
dos Delegados da Polícia Civil de
Minas
Gerais
(Adepolc-MG)
continua a realizar ações pelo
interior de Minas Gerais. No mês
de novembro, o presidente da
Adepolc, Dr. Ronaldo Cardoso
Alves,
juntamente
com
o
conselheiro fiscal da associação,

Dr. Marco Antonio de Paula Assis,
visitaram a cidade de Caratinga
onde se reuniram com os colegas
daquela Regional e participaram
de um seminário na câmara
municipal, proferindo uma palestra
sobre a conjuntura da segurança
pública.

Também
visitaram
os
colegas de Manhuaçu, presentes
na solenidade promovida pelo
Tribunal de Justiça de Minas
Gerais em homenagem ao colega
Dr. Carlos de Souza, na comarca
de Abre Campo, onde o Delegado
é muito querido e respeitado.

ATUALIZAÇÃO DE DADOS
Você,
associado,
não
deixe de manter os seus dados
cadastrais
atualizados
para
continuar
recebendo
as
correspondências enviadas pela
Adepolc.

Visite-nos na sede da
Associação, localizada na Avenida
do Contorno, 4.099, São Lucas,
Belo Horizonte/MG ou entre em
contato através do telefone: (31)

3225-0529
ou
pelo
adepolc@adepolc.com.br

e-mail

DIRETORIA JURÍDICA
Se você tem dúvidas sobre ações
judiciais,
seguros,
pecúlio,

aposentadoria
e
assistência
advocatícia, fale com a equipe da

Diretoria Jurídica: tel 31-32250529 e jurídico@adepolc.com.br

BOAS FESTAS!
A Adepolc-MG, ao final de
mais um ano, agradece a todos
aqueles que tornaram possíveis
momentos memoráveis como: o II
Congresso dos Delegados de
Polícia, realizado no mês de
agosto, na cidade de Poços de
Caldas/MG, o estreitamento de
laços com o Consulado americano
em Belo Horizonte e a viagem da

comitiva mineira que participou da
120ª
Conferência
Anual
Internacional dos Chefes de
Polícia, nos EUA. Não nos
esqueçamos também do trabalho
e da união de forças entre
entidades afins, em prol de
melhorias para a PCMG através
da sanção da nova Lei Orgânica

da Polícia Civil, após 44 anos de
luta.
A todos os associados e
colaboradores, que tornam os
anseios da entidade em verdade,
o nosso muito obrigado, e
desejando boas festas, imbuídas
de muita paz, saúde, harmonia e
prosperidade! Em 2014 seremos
melhores!
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