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Documentos estão abandonados no local 
Também chamou a atenção 
a quantidade de documentos 
deixados para trás no pré-
dio, como livros de registros, 
anotações e folhas timbradas 
contendo registros coleta-
dos por meio do 181 (Disque 
Denúncia), que recebe de-
núncias anônimas de crimes 
e sinistros. “Um abandono a 
mais, de documentos jogados, 
quando se deveria é manter o 
sigilo”, condenou o deputado.

Segundo Sargento Ro-
drigues, o desmantelamen-
to da Aisp da Serra vem se 
dando desde o final de 2015, 

quando a Polícia Civil deixou 
a unidade. As Aisps foram 
concebidas para agregar uni-
dades da PM e da Polícia Ci-
vil num mesmo espaço, para 
maior integração e proximi-
dade com a comunidade.

Para Rodrigues, a situa-
ção constatada decorre da fal-
ta de efetivo que atinge mui-
tas unidades no Estado e que, 
na sua avaliação, decorre da 
má gestão e da falta de plane-
jamento da gestão estadual.

Conforme o deputado, 
o governo do Estado assu-
miu prometendo 12 mil no-

vos policiais militares e civis, 
mas, entre 2015 e 2017, te-
ria ocorrido o contrário, com 
a aposentadoria de 6 mil mi-
litares e 1,3 mil civis.

“Temos um déficit de 6 
a 8 mil homens no Estado”, 
afirmou ele, também conde-
nando o fato de uma região 
como o Aglomerado da Serra, 
com cerca de 50 mil pessoas, 
não dispor mais de uma Aisp.

O sargento BM Alexandre 
Rodrigues, presidente da As-
sociação de Servidores do Cor-
po de Bombeiros e Polícia Mi-
litar do Estado de Minas Ge-

rais (Ascobom), acompanhou 
a visita e classificou de insalu-
bre a condição do imóvel.
Vistorias – A visita à Aisp da 
Serra faz parte de uma série 
de visitas às unidades da Po-
lícia Militar, da Polícia Civil, 
dos Bombeiros Militares, do 
sistema prisional e do siste-
ma socioeducativo propostas 
pela comissão. 

Em 21 de agosto, a co-
missão esteve no Instituto de 
Criminalística da Polícia Civil 
e constatou problemas como 
defasagem de pessoal e defi-
ciência na infraestrutura.

Unidade policial no Aglomerado 
da Serra está fechada e sucateada

Paredes e tetos com rebocos 
se soltando, lixo acumulado 
pelos cantos, janelas quebra-
das, baratas. Esse foi o cenário 
encontrado ontem pela Co-
missão de Segurança Pública 
da Assembleia, em visita à se-
de da Área Integrada de Segu-
rança Pública (Aisp) no Bairro 
Serra, em Belo Horizonte.

O presidente da comis-
são, deputado Sargento Ro-
drigues (PTB), lembrou que 
o desmonte progressivo da 
Aisp já havia sido constata-
do em visita anterior, mas fri-
sou que, dessa vez, a preocu-
pação era averiguar denún-
cia de que dois policiais mili-
tares têm sido obrigados a vi-
giar o prédio sozinhos, à noi-
te, em condições insalubres 
e submetidos a riscos com a 
própria segurança.

“Nem mesmo um vigilan-
te noturno de empresa priva-
da ficaria aqui nessa situa-
ção”, frisou o parlamentar ao 
percorrer o imóvel, uma ins-
talação que tem três andares 
no Aglomerado da Serra e foi 
encontrada fechada à popu-
lação e sem servidores.

O parlamentar solicitou a 
visita com os deputados João 

Leite (PSDB) e Coronel Pic-
cinini (PSB). Disse que o co-
mando da Polícia Militar de 
Minas Gerais (PMMG), além 
de estar presente, havia insis-
tido para que a comissão não 
fosse ao local, alegando que 
o prédio já estava fechado.

Diante das condições en-
contradas, a comissão vai so-
licitar a retirada imediata dos 
policiais que vigiam o prédio 

das 20 às 6 horas, como res-
saltou Rodrigues. “Estão co-
locando dois militares para 
guardar um prédio depreda-
do, sem banheiro ou cozinha 
funcionando direito e à mer-
cê de riscos”, criticou.
Devolução – Conforme o te-
nente Beltrão, que abriu o 
prédio para a visita, durante o 
dia a unidade serviria apenas 
como base para viaturas que 

rondam a região, ficando sob 
vigilância à noite até que a Se-
cretaria de Estado de Plane-
jamento e Gestão (Seplag) se 
posicione sobre ofício enca-
minhado à pasta pela PMMG.

Segundo o militar, no ofí-
cio, a corporação informa à Se-
plag que o imóvel não está mais 
sendo usado e estaria aguar-
dando providências para a de-
volução do prédio ao Estado.

Sargento Rodrigues constata o abandono de documentos em armário da unidade
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas
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16 horas

TV ASSEMBLEIA

 0h Palestra (continuação) – Violência contra a mulher, com Ermelinda Irene de Mello 
 1h Panorama – Venezuelanos no Brasil
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Segurança Pública (22/5) – Debater a situação da segurança pública no município de Presidente Bernardes 
 4h05 Palestra – 

riscos, com Daniel Reis
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça – Criminologia 
 7h Zás – Rabiola, com Rodrigo Salvador e Letícia Leal
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Venezuelanos no Brasil
 9h Compactos de Comissões
 9h30 Assembleia ao Vivo/Comissões 
 12h Memória e Poder – Jornalista e escritor Humberto Werneck 

 13h Horário Eleitoral Gratuito
 13h25 Mundo Político 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, discussão e votação de proposições 
 18h Conexão Eleitoral
 18h30 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Sala de Imprensa – As eleições no rádio 
 20h05 Compactos de Comissões
 20h30 Horário Eleitoral Gratuito
 21h Tribuna Livre 
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

* programação sujeita a alterações 
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