
Governador Romeu Zema empossa novo
comandante-geral da Polícia Militar de Minas
Gerais
Qua 03 junho

O governador Romeu Zema empossou nesta quarta-feira (3/6) o novo comandante-geral da Polícia
Militar de Minas Gerais (PMMG), coronel Rodrigo Sousa Rodrigues. Durante a cerimônia, o coronel
Osvaldo de Souza Marques assumiu a chefia do Gabinete Militar do Governador (GMG) e a
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec). Já o coronel Eduardo Felisberto Alves foi
nomeado como o chefe do Estado Maior.

Romeu Zema agradeceu aos serviços prestados pelos militares que deixaram os respectivos
cargos (ex-comandante-geral, coronel Giovanne Gomes da Silva; e ex-chefe do Estado Maior,
coronel Marcelo Fernandes) e destacou a confiança no trabalho da nova tríade do comando da
instituição para a manutenção da ordem e a segurança da sociedade mineira.

Minas Gerais registrou queda de 27% nos índices de crimes violentos em 2020, comparados ao
mesmo período de 2019. Zema lembrou que o resultado é fruto de um trabalho integrado das
Forças de Segurança do estado no combate à criminalidade.

“Desejo aos três novos integrantes, coronéis Rodrigo, Osvaldo e Eduardo, sucesso nessa missão
tão importante que os senhores têm pela frente. Lembro que vocês estão assumindo a PMMG num
momento em que os indicadores são os melhores possíveis. A criminalidade, que já estava caindo
ano após ano, em 2020 registrou uma queda expressiva – enquanto outros estados estão tendo
uma curva oposta à nossa. O que demonstra que não é somente questão da pandemia, é fruto de
trabalho, integração e inteligência”, disse o governador.

Instituição referência

Zema lembrou, ainda, que a instituição é considerada referência no país. “Para mim é uma
satisfação enorme ver uma instituição tão forte e respeitada como a nossa Polícia Militar funcionar.
Fica aqui o meu orgulho de ser mineiro e de pertencer a um povo que tem uma instituição de 245
anos que é respeitada em todo o Brasil e que é citada como exemplo. Contem com o meio apoio”,
finalizou.

Responsabilidade

Coronel Rodrigo, que até então acumulava as funções de chefe do GMG e coordenador estadual
da Cedec, tem vasta experiência na PMMG e coordenou o Comando de Aviação do Estado
(Comave) entre 2015 e 2019. Ele destacou o compromisso com a sociedade mineira e a
continuidade do trabalho da entidade que tem alcançado importantes resultados.

“Agradeço pela confiança do nosso trabalho à frente do Gabinete Militar e da Defesa Civil e por
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“Agradeço pela confiança do nosso trabalho à frente do Gabinete Militar e da Defesa Civil e por
acreditar na continuidade da nossa dedicação, agora no comando dessa instituição. Esteja certo,
governador, que o senhor possui um aliado na difícil tarefa de zelar pelas Minas Gerais, com o
objetivo de construir um estado diferente e eficiente. As diretrizes emanadas comungam com o
objetivo de promover uma gestão técnica, eficiente, transparente, na busca do resgate pelo orgulho
de ser mineiro”, afirmou.

O novo comandante-geral também ressaltou o comprometimento com a instituição. “À tropa da
Polícia Militar de Minas Gerais, composta de mulheres e homens de honra, que tornam essa
instituição orgulho do povo mineiro, assumo o compromisso de continuar a zelar pelo bem-estar
dos nossos policiais militares, da ativa e veteranos, e pela sustentabilidade de nossa instituição”,
finalizou.

Resultados

O coronel Giovanne Gomes da Silva deixa a Polícia Militar mineira após 31 anos, ao ser nomeado,
na última semana, para a presidência da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). O agora veterano
destacou os principais resultados alcançados pelo sistema de Segurança do Estado.

“Protegemos o povo mineiro nas diversas agruras vivenciadas como a tragédia de Brumadinho,
enchentes avassaladoras e na pandemia da covid-19. Neste tempo em que estive à frente do
comando-geral, o Estado alcançou o menor índice de crime violento nos últimos oito anos. Nos
últimos 17 meses o crime violento caiu mais de 40%, a taxa de homicídios consumados reduziu
15%. Isso é uma demonstração da qualidade dos serviços prestados, não só pela Polícia Militar,
mas por todas as instituições que compõem o sistema de Segurança Pública de Minas Gerais”,
afirmou o coronel Giovanne.

Integração

Para a chefia do Gabinete Militar do Governador e coordenação estadual da Cedec foi empossado
o coronel Osvaldo de Souza Marques. Em seu discurso, o novo chefe do GMG lembrou dos
compromissos da instituição.

“Temos sete valores que norteiam a Polícia Militar de Minas Gerais e que são aplicáveis a qualquer
relação humana. Os dois primeiros são a hierarquia e a disciplina. E a primeira instituição a que me
dirijo é o Governo do Estado de Minas Gerais, na pessoa do governador Romeu Zema,
representante de todo o povo mineiro, a quem devemos servir e proteger. Esses princípios serão
transmutados em um trabalho cooperativo e integratório, visando uma harmonia de esforços em prol
de tornar Minas cada vez mais um lugar melhor para se viver, para se trabalhar e para se
empreender”, afirmou.

O novo chefe do Estado Maior será o coronel Eduardo Felisberto Alves. Ele substitui o coronel
Marcelo Fernandes, que vai para a reserva da corporação.

Também participaram da cerimônia o vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant; o presidente
eleito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), desembargador Gilson Soares Lemes; o
procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Antônio Sérgio Tonet; o secretário de Justiça e
Segurança Pública, general Mario Araujo;  a defensora pública-geral do Estado de Minas Gerais
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em exercício, Marina Lage Pessoa da Costa, e demais autoridades militares e representantes de
órgãos e instituições do Estado. 


