
 
 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOVO ESTATUTO DA ADEPOLC-MG 

 

                 

Em Assembleia-Geral Extraordinária (AGE), realizada na memorável tarde de 16 de setembro de 2014, foi aprovado o novo 
Estatuto da Associação dos Delegados da Polícia Civil de Minas Gerais. Não se mudou por simples mudar. É resultado de 
obediência à ordem jurídica, com assimilação da dinâmica e das necessidades da Associação, que sempre viveu o momento, 
sem renegar sua história de 56 anos de existência. Foram dias, horas, inclusive noturnas, de intenso trabalho em sua 
elaboração. São 72 artigos, 58 parágrafos, 183 incisos, contidos do Título I ao XIII. Nada de casuísmo, nada de prorrogação de 
mandato. Com redação técnica, clareza e concisão, não desceu em nível de regulamento, mas buscou-se detalhar os fins da 
Entidade, da competência dos órgãos, com fortalecimento dos Conselhos Consultivo e Fiscal. Estão de parabéns todos aqueles 
que se envolveram no árduo trabalho de redação e revisão do projeto, como de parabéns está a AGE que discutiu, promoveu 
mudanças, e, finalmente, aprovou, por unanimidade, o novo Estatuto da ADEPOLC-MG. Uma das alterações, também 
aprovada, foi a adoção  da sigla ADEPOL-MG, que atende à tendência nacional e padroniza a linguagem. A nova sigla passará 
a ser usada após o registro, que está em andamento. Aprovou-se ainda, a instituição do Código de Ética. Em breve, todo o texto 
estará disponibilizado no site, com livre acesso.  

FUNDO DE PECÚLIO DA ADEPOLC  
Criado em 30 de abril de 1997, na gestão do saudoso Dr. Victor Hugo Moreira de Resende, cabia aos associados que a ele 
aderiram, contribuir mensalmente com valores que variavam de R$ 10,00 a R$ 20,00, com faixas etárias previstas de 45 a 65 
anos de idade. Defasado na relação Prêmio x Capital, somente em agosto de 2009 novos valores de contribuição foram 
propostos, mas nem todos os integrantes do Fundo de Pecúlio à proposição aderiram. A atual Diretoria, consciente das 
dificuldades de gestão do Fundo, para o que a Adepolc não tem a menor vocação e legitimidade no mínimo discutível, procurou, 
com firmeza e responsavelmente, resolver o imbróglio. Depois de reiteradas reuniões da Diretoria e do Conselho Fiscal, estudos 
e propostas, viabilizou-se a migração da cobertura securitária dos integrantes do Fundo para a Marítima Seguros, sendo todos 
os interessados disso informados por circulares. Por último, em Assembleia-Geral Extraordinária realizada no dia 16 de 
setembro, após os esclarecimentos e discussões em torno do assunto, ratificou-se o ato da presidência de extinção do Fundo, 
assim como a proposta de liquidação das importâncias apuradas no Parecer Técnico elaborado por “JL Assessoria Contábil” e 
assinado pelo contador Alfredo Fernando Ferreira Cajazeira – CRC/MG 67.785, aos que dele participavam. A Diretoria agradece 
a compreensão de todos, em particular daqueles que compareceram à AGE. Outras informações poderão ser obtidas na 
Tesouraria, com a senhora Mariza (financeiro@adepolc.com.br).  

NOVO TERMINAL TELEFÔNICO DA ADEPOLC 
(31) 3228-3333 é o novo telefone geral da Adepolc. Por este número, um “digitronco”, será possível comunicar-se com os vários 
setores da entidade. Com a implantação do novo sistema tecnológico, a Adepolc passará a ter 50 ramais DDR, podendo receber, 
simultaneamente, até 50 ligações, com o que esperamos atender melhor aos colegas.   

 
NOVAS AQUISIÇÕES DE APÓLICE DE SEGURO 

Caros associados, para o bem de todos, a apólice de seguro da Adepolc-MG (que não se confunde com o Pecúlio, cujo fundo foi 
extinto) precisa ser rejuvenescida com a entrada de novos integrantes. Em breve, corretores autônomos e credenciados pela 
Entidade estarão lhes oferecendo a oportunidade de ter seu seguro, na apólice da Adepolc junto à Marítima Seguros. Receba-os 
bem, e, na dúvida, ligue para nós: (31) 3228-3333.  



 
 

NOVAS PARCERIAS  
Dois novos contratos de parceria foram firmados pela Adepolc-MG e já podem ser aproveitados pelos associados e seus 
dependentes. A “ORALLIS – TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS” oferece 30% 
de desconto no valor do serviço contratado. O desconto é válido para Radiografias Convencionais Digitais, Documentação 
Ortodôntica e Tomografia Computadorizada. A “Orallis” atende em dois endereços: Na Rua São Paulo, 638/220 – Centro, e 
também na Rua Alagoas, 1460/11 – Funcionários. Os telefones de contato são: (31) 2531-4725| (31) 3243-4725. O outro 
parceiro é o “INSTITUTO AMM”, gestor da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Nova Lima (FUPAC-NL), uma 
Instituição de Ensino Superior (IES) que oferta cursos de Direito e Administração com projetos pedagógicos direcionados 
para a capacitação na gestão pública. O contrato prevê desconto de 30% no valor da mensalidade dos cursos de 
graduação. Saiba mais em: www.institutoamm.org.br, ou (31) 3657-9199 | 3658-9199. Pedimos aos associados que não 
receberam a “carteirinha”, que lhes permite desfrutar dos benefícios assegurados pelos contratos de parceria da 
Associação, que entrem em contato conosco para que seja providenciada o mais rápido possível. Lembrando que essa é 
uma carteirinha provisória, a versão definitiva será providenciada em 2015. 

 
REUNIÃO SOBRE SUBSÍDIO 

A Adepolc-MG está participando, ativamente, das discussões sobre a forma de remuneração dos Delegados, que estão 
sendo  objeto de reuniões com a Polícia Civil e a SEPLAG, fazendo-se representar pelos colegas Cláudia Campos Avelar e 
Hermelino Moura. Além disso, a diretoria reuniu-se no dia 23/09/14 e foi reiterado que não há como a entidade ficar inerte 
perante a opção do subsídio, quando, nesse contexto, não se preserva o direito daqueles que levaram dezenas de anos 
para alcançar vantagens pessoais ligadas ao tempo de serviço. A Adepolc quer o bem dos novos e dos antigos, e acredita 
que há como avançarmos em propostas que garantam direitos e gerem conquistas, e estará atenta, representando seu 
quadro social.  

DOIS BONS EVENTOS CLASSICISTAS 
I - A Associação ADEPDEL (que congrega Delegados de Polícia da Paraíba) realizará nos dias 7 e 8 de novembro, no 
Centro de Convenções Raimundo Ásfora – Campina Grande - PB, o “I CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE POLÍCIA 
JUDICIÁRIA”.  O evento vai reunir juristas de todo o país para discussões acerca do papel do Delegado de Policia, como 
carreira jurídica, na resolução de conflitos sociais. As inscrições, no valor de R$ 60,00 para estudantes e R$ 120,00 para 
profissionais, podem ser feitas no próprio site (www.adepdel.com.br/congresso), que também dispõe de informações sobre a 
hospedagem e toda a programação das palestras e dos palestrantes.  
II - Outro evento importante, que será realizado nos dias 17 e 18 de novembro, no auditório da OAB-RJ, Seccional 
Fluminense, é o “1º CONGRESSO JURÍDICO DOS DELEGADOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO”. 
O evento é promovido pela Fundação de Apoio e Pesquisa da Polícia Civil (FAEPOL), em parceria com o Instituto Justiça & 
Cidadania. Questões jurídicas pertinentes à atuação dos Delegados de Polícia serão enfrentadas por especialistas 
renomados, durante palestras e mesas de debates que acontecerão nesses dois dias. Para participar, basta preencher o 
cadastro no site (www.editorajc.com.br/congressodelpol/) e aguardar a confirmação. A inscrição é gratuita e pode ser feita 
até o dia 15/11. As vagas são limitadas.  
  

ATUALIZAÇÃO DE DADOS  
Você, associado, não deixe de manter os seus dados cadastrais atualizados para continuar recebendo as correspondências 
enviadas pela Adepolc. Caso tenha mudado de endereço, de telefone ou de e-mail, comunique-nos. Visite-nos na sede da 
Associação, localizada na Avenida do Contorno, 4.099, São Lucas, Belo Horizonte/MG ou entre em contato por meio do 
telefone: (31) 3228-3333 ou pelo e-mail adepolc@adepolc.com.br.  

 
DEIXAM SAUDADE 

Com pesar, noticiamos o falecimento dos delegados aposentados, Dr. Ludovico Mendes de Souza, em 12 de setembro; Dr. 
José Róscio Pereira Monteiro, no dia 19; e Dr. Walter de Oliveira Fernandes, em 21 do mesmo mês.             
A Associação dos Delegados da Polícia Civil de Minas Gerais (Adepolc/MG), consternada, deseja que as famílias, com muita 
força e fé possam superar a dor desse momento de tristeza.  
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