Ao Excelentíssimo Senhor
ROMEU ZEMA NETO
Governador do Estado de Minas Gerais
Belo Horizonte/MG
Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2021.

Senhor Governador,

O Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais –
SINDPOL/MG, o Sindicato dos Escrivães de Polícia do estado de Minas Gerais –
SINDEP/MG e a Associação dos Escrivães da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais –
AESPOL/MG, entidades que representam legitimamente a base da Polícia Civil de Minas
Gerais, Investigadores e Escrivães de Polícia, neste ato representados por seus
Presidentes, em pleno uso de suas atribuições estatutárias, vem, mui respeitosamente,
perante V. Exa., informar e requerer o que abaixo se segue:
Considerando a vacância no cargo de Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais,
divulgada nesta semana, por esse governo;
Considerando a política adotada pelo atual governo de Minas Gerais,
pautada pela eficiência na prestação de serviços, bem como critérios isentos e técnicos
para escolha de gestores;
Considerando, ainda, ofícios encaminhados pelas entidades sindicais
representativas dos Delegados de Polícia, Sindicato dos Delegados de Polícia de Minas
Gerais - Sindepominas e Associação dos Delegados de Minas Gerais – Adepol/MG,
solicitando consulta somente aos delegados para escolha do Chefe de Polícia por listra
tríplice, com alegação de um processo democrático;

E, considerando, por fim, que a Polícia Civil é composta por diversos cargos,
a escolha do Chefe de Polícia deve ser de forma verdadeiramente democrática, com a
participação de todos que compõem a instituição, solicitamos participar diretamente, se
aprovada proposta do referido sindicato, do processo de seleção do novo Chefe da
Polícia Civil, bem como solicitamos a participação de todos os Policiais Civis, na
realização da consulta prévia e indicação dos nomes para a listra tríplice a que se refere
o ofício encaminhado a esse Governo, sugerindo que os possíveis candidatos
apresentem propostas para sua gestão junto ao Governo do Estado.
Ressalta-se que o SINDPOL/MG, SINDEP/MG e AESPOL/MG se colocam à
disposição para discutir o assunto.

Atenciosamente,
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SINDPOL/MG
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