OFÍCIO CONJUNTO Nº 002/2021
Belo Horizonte, 17 de junho de 2021

Excelentíssimo Senhor
Douto Joaquim Francisco Neto e Silva
DD. Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais
Rodovia Papa João Paulo II, 4001 – Serra Verde
Prédio Minas - 4º andar
31.630.901 – Belo Horizonte MG
Senhor Chefe da Polícia Civil,

As entidades sindicais e associativas das carreiras da Polícia Civil de Minas Gerais e
Polícia Penal, por meio de seus legítimos representantes abaixo assinados, comunicam
a Vossa Excelência que, no próximo dia 23 de junho, quarta-feira, promoverão
manifestações contra o projeto da reforma administrativa em tramitação na Câmara dos
Deputados, fazendo parte da “MOBILIZAÇÃO NACIONAL CONTRA A REFORMA
ADMINISTRATIVA - # PEC-32/2020 NÃO”, envolvendo todas as categorias do
funcionalismo público brasileiro.
Dentre as ações para este dia de luta, na capital de Belo Horizonte está programada
uma carreata, com concentração dos veículos a partir das 09h daquele dia, na Avenida
Antônio Abrahão Caram, 1001- Bairro São José e cercanias do Estádio Mineirão. O
deslocamento deverá ter início a partir das 10h, conduzido por um caminhão de som,
trafegando pela Avenida Octacílio Negrão de Lima, sentido Barragem da Pampulha,
seguindo pela Avenida Presidente Antônio Carlos até o centro, passando pela Praça
Rio Branco, no entorno da Estação Rodoviária, sentido Afonso Pena e Praça Sete de
Setembro.
Concomitantemente, na Praça Sete de Setembro serão exibidas faixas de tecido com
frases de efeito contra a PEC 32/2020, sendo expostas ao público no ritmo “siga-pare”
ou “abre-fecha” do sistema de sinalização semafórica dos cruzamentos das Avenidas
Afonso Pena e Amazonas. O fluxo de veículos não deverá ser interrompido até a
passagem da carreata, programada para chegar ao local entre 11h e 11h30. Haverá a
distribuição de folders explicando à sociedade que a PEC 32 destruirá os serviços
públicos no Brasil, afetando a todos, servidores públicos e os cidadãos.
No obelisco serão depositados sacos de lixo cheios de balões de ar, fechados com os
adesivos PEC 32 FEDE.
Em todas as Delegacias de Polícia (capital e interior), haverá a interrupção do
atendimento ao público por doze horas, das 08h às 20h, mantendo, apenas, os serviços

emergenciais de lavratura de flagrante – um por vez. O IML deverá realizar somente as
necropsias relativas aos crimes contra a vida e o Instituto de Criminalística, somente as
perícias de locais de crimes relativos a mortes violentas.
No interior e região metropolitana haverá concentração dos manifestantes nas
Delegacias Regionais de Polícia Civil ou Delegacias de Polícia Civil das Comarcas, com
exibições de faixas e cartazes informando à sociedade que o ato é “Um grito de socorro
contra a PEC 32”. Na sequência poderão seguir em carreata ou passeata até as
Câmaras de Vereadores locais.
A Polícia Penal concentrará às 09 h. nos CERESP’s Betim, Contagem e Gameleira, com
exibição de cartazes informando à sociedade que o ato é “Um dia de luta pela garantia
dos nossos direitos”.
No interior haverá concentração nos presídios às 08 h e às 09h30 os policiais penais
integrarão às mobilizações e caravanas da Polícia Civil local.
Ante ao exposto, as entidades aqui representadas agradecem pela atenção e solicitam
a Vossa Excelência a devida compreensão de que o momento é muito grave, exigindo
de todos nós o engajamento ao movimento nacional de defesa do serviço público e da
população brasileira.
Cordialmente,
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