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SENADO APROVA PROJETO QUE
TRANSFORMA ASSASSINATO DE
POLICIAIS EM CRIME HEDIONDO

II ENCONTRO NACIONAL DE
DELEGADOS DE POLÍCIA EM
FOZ DO IGUAÇU (PR)

O Senado aprovou no dia 11 de junho, projeto que
endurece as penas para lesão corporal e homicídios
praticados contra policiais e militares, mesmo fora
do exercício da profissão (PLC 19/2015).
O texto já foi aprovado pela Câmara e segue agora
para sanção presidencial. A pena - hoje de 6 a 20
anos de detenção - subirá para 12 a 30 anos de
prisão e a prática será classificada como crime hediondo. O criminoso será obrigado a ficar pelo menos
dois quintos do período da sentença em regime
fechado para só depois ter direito a migrar para o
regime semiaberto, quando será autorizado a apenas
dormir na prisão, caso consiga trabalho externo.
Se o crime for cometido durante o trabalho ou contra
parentes de até 3º grau do agente público, a
punição poderá ser agravada em um a dois terços.
A medida é válida para crimes contra policiais civis,
militares, rodoviários e federais, além de integrantes
das Forças Armadas, da Força Nacional de Segurança e do sistema prisional. “O Parlamento há anos
estava devendo avanços sobre segurança”, admitiu
o presidente do Senado, senador Renan Calheiros
(PMDB-AL).

Aqueles que queiram participar do II Encontro
Nacional de Delegados de Polícia, que acontecerá
nos dias 6, 7, 8 e 9 de agosto, em Foz do Iguaçu
(PR), têm até o dia 20 de julho para se inscreverem.
Os interessados devem solicitar a ficha de inscrição
pelo e-mail sidepolparana@gmail.com e, depois,
encaminhá-la preenchida para o mesmo endereço,
juntamente com o comprovante do depósito
bancário. Os valores são:
Delegados de Polícia FILIADOS aos sindicatos: R$
500,00 / Acompanhantes dos Delegados FILIADOS:
R$ 600,00 / Delegados de Polícia NÃO FILIADOS
aos sindicatos: R$ 600,00 / Acompanhantes dos
Delegados NÃO FILIADOS: R$ 700,00.
O evento é realizado pelo Sindicato dos Delegados
de Polícia do Paraná (Sidepol-PR) e terá como tema:
Estratégias de Enfrentamento à Corrupção.
O pagamento da inscrição deverá ser feito via
depósito bancário, na conta corrente do Sindicato
dos Delegados de Polícia do Paraná:
CNPJ: 72065758/0001-19; Banco do Brasil, agência
1876-7, c/c 42.549-4. Outras informações: (41)
9701-4447 ou (41) 3222-3022.

(Fonte: Metro Brasília).

MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM
FAVOR DA PEC 443/2009
O Presidente da ADEPOL do Brasil, Dr. Carlos Eduardo Benito
Jorge, encaminhou Ofício Circular aos Presidentes das Associações, solicitando apoio e empenho junto aos Deputados
Federais de cada Estado, em prol da PEC 443/2009.
Diante da possibilidade da PEC ser pautada e votada em agosto
deste ano, o pedido é para que os Deputados votem de acordo
com o relatório final apresentado pelo Deputado Federal Mauro
Benevides. O referido relatório contempla os Delegados de
Polícia (Art.1º, § 9º).
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC 443/2009) propõe o
fim do tratamento diferenciado entre as carreiras jurídicas, equiparando o salário dos Delegados ao dos juízes e dos promotores. O Ofício do Presidente da ADEPOL do Brasil e o relatório
do Deputado Federal podem ser acessados no site da ADEPOL-MG (www.adepolc.com.br) na aba “Adepol Informa”.

DEIXAM SAUDADES
A Associação dos Delegados da
Polícia Civil de Minas Gerais (Adepol-MG) informa, com pesar, o falecimento dos Delegados de Polícia, Dr.
Joel Pereira de Mello, no dia 23 de
maio; Dr. Jorge Washington Cançado, no dia 24 de junho, e Dra. Leda
Therezinha Nogueira Peixoto, no dia
30 de junho.
Que os familiares e amigos sejam
confortados por Deus e encontrem
a paz e o consolo neste momento
de dificuldade.
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CAFÉ COM ASSOCIADOS
SAIBA O QUE
ACONTECEU E
CONFIRA AS FOTOS
DO EVENTO
PROMOVIDO
PELA ADEPOL-MG.
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AINDA NESTA EDIÇÃO
CONSELHO FISCAL EM AÇÃO
GOVERNOS ESTUDAM
COMO PAGAR PRECATÓRIOS
PENSIONISTAS DE DELEGADOS
DE POLÍCIA - REAJUSTES
RENOVAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL
DE HABILITAÇÃO (CNH)
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ASSASSINATO DE POLICIAIS
AGORA PASSA A SER CRIME HEDIONDO
II ENCONTRO NACIONAL DE DELEGADOS
DE POLÍCIA EM FOZ DO IGUAÇU (PR)
MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM
FAVOR DA PEC 443/2009
DEIXAM SAUDADES
PÁGINA 4

No dia 16 de junho, os Conselheiros-Fiscais, Drs.
Alcides Martins Maia Filho, João Batista da Cruz,
Silvano de Almeida e Dras. Cláudia Edna Calhau de
Castro e Andrade e Rosilene Alves de Souza reuniram-se na sede da ADEPOL-MG em mais um
encontro mensal para acompanhamento das
despesas da Associação.
Compete ao Conselho Fiscal, de acordo com o
Estatuto vigente desde 10/10/2014: “Art.34. I examinar os balancetes trimestrais e o balanço
anual, elaborados pelo 1º Diretor-Financeiro, e
sobre eles emitir parecer conclusivo; II – examinar
as contas, deliberando sobre a sua aprovação ou
rejeição; III – apontar ao Presidente e ao Conselho
Consultivo as irregularidades eventualmente apuradas, sugerindo as medidas que entender cabíveis,
inclusive a de convocação de Assembleia-Geral”.

GOVERNOS ESTUDAM COMO
PAGAR PRECATÓRIOS
Com a decisão do Supremo Tribunal Federal de que, até 2020, os
precatórios devem ser pagos, governos têm se inquietado. No
caso de associados-credores, mais um Edital foi publicado para
aqueles que, integrantes da “Primeira Turma”, possam se habilitar para o acordo, até 30/06, se desejarem.
Quanto aos da “Segunda Turma”, cuja Ação de Cumprimento de
Sentença transitou em julgado, nem todos os impetrantes atenderam aos reclamos da remessa de cópias da carteira de identidade e do cartão de CPF, sabendo-se ainda da necessidade do
pagamento de R$ 60,00 pelo rateio das despesas com a volumosa documentação exigida para a formação do precatório.
Contate a ADEPOL-MG.

PENSIONISTAS DE DELEGADOS
DE POLÍCIA - REAJUSTES
Das demandas chegadas à ADEPOL-MG, relativamente à
situação de pensionistas do IPSEMG, constatou-se que aquelas
cujos instituidores tenham falecido até dezembro de 2003, têm
direito à integralidade e à paridade. Após isso, beneficiárias de
pensão sujeitam-se às regras instituídas pela Emenda Constitucional federal nº 41/2003, e, por isso, têm os reajustes, anualmente, conforme o Regime Geral da Previdência.
As pensionistas cujos instituidores faleceram até dezembro de
2003, eram aposentados e se encontravam no nível final da
respectiva carreira, devem perceber valores que contenham a
progressão para o “Grau B”, instituído pelo artigo 122 da Lei
Complementar estadual nº 129, de 2013.
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A Associação dos Delegados da Polícia
Civil de Minas Gerais (ADEPOL-MG) promoveu mais um encontro, agora denominado “Café com Associados”.

A reunião festiva foi realizada em
nossa sede, no dia 26 de junho. Na
oportunidade, foi possível aos
colegas Delegados momentos de
descontração, harmonia e muita
alegria.

RENOVAÇÃO
DA CARTEIRA
NACIONAL DE
HABILITAÇÃO
(CNH)
Ali pelo ano de 2003, 2004 talvez, o
então Diretor do DETRAN-MG após alertar integrantes de
comissões examinadoras para os
perigos de presentes que lhe
pudessem ser oferecidos por ardilosos, tal como fizeram os gregos
com Tróia -, afirmou que a CNH é a
“Helena” de hoje.
A propósito da CNH, você, condutor responsável, deve renová-la
nos 30 dias seguintes à data de
vencimento, conforme diretriz do
DETRAN que a expediu. Se dirigir
com ela vencida, a multa prevista é de
R$ 191,54, por infração gravíssima.
Não sendo renovada em até cinco
anos, após o vencimento e mesmo
que não dirija, obrigar-se-á a submeter-se a um Curso de Atualização de 15
horas/aula, em Centro de Formação
de Condutores credenciado.

Rever amigos e relembrar fatos
marcantes da vida profissional de
cada um, saber dos filhos e dos
netos, uma festa, enfim. A diretoria
da ADEPOL-MG agradece a participação de todos, que ficam convidados para o próximo, em data de
24/07/15, às 16h.

Dra. Jane Maluf, Dr. Marco Antônio Chedid, Dra. Elaine
Matozinhos, Dr. Edson Pereira e Dr. Ataíde Rodrigues

Drs. Márcio Lobato, Jaci de Abreu e José Nonato

Dras. Eloína Rodrigues, Jane Maluf,
Merle Gleice e Dr. Mário Correia

Drs. Hermelino Moura, Hitler Fouad e Maurício Monducci

Drs. José Antônio de Moraes, Geraldo Alziro,
Ronaldo Cardoso, Valter Aguiar e Dra. Ana Maria Vieira

Drs. Cloves Gonçalves, Maurício Monducci,
Arlindo Coutinho, João Batista, Mário Correia e João Lopes

Drs. João Batista, Silvano de Almeida, José Carlos Rogêdo,
Dras. Eloina Rodrigues e Letícia Alessi e Dr. Jairo Lellis

Dr. Aloísio Faleiros, Dr. Altair Siqueira e Dra. Cláudia Calhau

Drs. Antônio Alves, Márcio Domingues, Gumercindo Lage,
Jorge Sarsur e José Antônio de Moraes

Drs. Jairo Lellis, Mário Correia,
Márcio Domingues e Nelson Queiroz

COMPAREÇA SEMPRE!

Veja mais fotos no site www.adepolc.com.br e na Revista dos Delegados.

