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Novo Estatuto é Entregue ao 
Comando Geral

Depois de 4 meses elaborando o Novo Estatuto dos Militares do Estado do Rio Grande do Norte, as Entidades 
entregam ao Comando Geral da Polícia Militar o texto final do documento.  As expectativas agora são de que o 

Executivo Estadual reconheça as reivindicações.  Pág. 03

Atual Gestão da 
ASSPMBM amplia 

serviços oferecidos aos 
sócios

Jurídico da ASSPMBM/RN ajuda re-
integrar policiais excluídos da PM/RN.

Pág. 05

Policiais excluídos são 
reintegrados a PM/RN

ASSPMBM/RN reafirma compro-
misso com os associados ampliando 
serviços. Saiba como ter acesso aos 
serviços de apoio jurídico e 
psicológico da Associação.

Pag. 4 .

Eleições 2010, conquistas 
e perdas para a segurança 

pública Pág. 6.

Fique por dentro
"É momento de saber o que acontece fora e dentro da 
ASSPMBM. A Coluna fique por dentro faz isso para você 

associado”
Pág 6.
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Os pontos mais discutidos foram a 
definição da carga horária, as formas e 
critérios de ingresso e o plano de carreira 
dos praças. A carga horária proposta foi 
de 160h mensais e uma jornada de traba-
lho de no máximo 12h, esclarecendo que 
o Estatuto define a carga horária e a 
jornada de trabalho, mas não as escalas, 
que são definidas pelos comandantes 
não podendo ultrapassar o limite de 
160h no mês. 

O ingresso com nível superior foi 
consensual. Além das exigências da 
legislação atual fica estabelecido como 
critério de ingresso a idade limite de 18 
aos 28 anos e a CNH categoria A e B. 

Para o concurso de oficiais a 
proposta estabelece uma reserva de 50% 
das vagas para o público interno 
(policiais e bombeiros militares), desde 
que tenha 3 anos de efetivo serviço.

O Plano de carreira apresentado 
prevê interstício mínimo e máximo para 
promoção. Sendo que o policial ou 
bombeiro – Praça - atingiria o final da 
carreira aos 24 anos de efetivo serviço, 
ou seja, de soldado a subtenente.

Fica estabelecido também no novo es-
tatuto que a forma de remuneração deve-
rá ser através de subsídio como prevê o § 
9º, artigo 144 da constituição federal, 
pois a forma atual de remuneração (sol-
do) causa enormes prejuízos a categoria 
quando vão para reserva.

Finalizados os trabalhos, a segunda 
etapa do processo é submeter o texto do 
Estatuto as assessorias jurídicas das enti-
dades e a do Comando Geral. Feitas as de-
vidas avaliações legais, a terceira etapa é 
enviar o texto ao executivo estadual.  

Reuniões definiram a composição do texto do Estatuto

Representantes das entidades entregam minuta do Novo Estatuto

Assembléia de apresentação do Novo Estatuto a categoria

Após 22 reuniões, que aconteceram no 
período de 14 de maio a 29 de outubro 
deste ano, a comissão mista composta por 
representantes das entidades dos militares 
estaduais elaboraram a proposta da 
minuta do Estatuto dos Militares do 
Estado do Rio Grande do Norte. Durante 4 
meses, toda sexta-feira os representantes 
se encontravam no Quartel do Comando 
Geral  para discutir os pontos do Estatuto 

A comissão foi formada por represen-
tantes dos Comandos da Polícia Militar e 
do Corpo de Bombeiros Militar do Rio 
Grande do Norte, das entidades: ASSPMBM-RN (Associação de Subtenentes e 
Sargentos PM BM), ABM (Associação de Bombeiros Militares do RN), 
ASSOFME/RN (Associação representativa de Oficiais Militares Estaduais), 
ACSPM-RN (Associação de Cabos e Soldados da PM-RN), APRAM (Praças de 
Mossoró e região), APBMS (Associação dos Praças Policiais e Bombeiros do 
Seridó) e ASSPRA (Associação dos Praças do Agreste). 

Alinhados os pontos do texto em acordo com todos a Minuta foi entregue ao 
Comandante Geral da PM-RN, Coronel Araújo, e logo após apresentado em 
assembléia a categoria.  

No sábado (27/11) e no domingo 
(28/11), as associações dos praças e ofi-
ciais da PM/RN e Comando Geral apre-
sentaram a proposta de minuta do novo 
Estatuto dos Militares Estaduais. O 
evento aconteceu no Salão Nobre do 
Quartel do Comando Geral, com a 
presença de praças, oficiais e os repre-
sentantes das associações. 

O encontro foi aberto com a fala do 
Coronel Araujo, Comandante Geral da 
PM/RN, que se fez presente reafirman-
do o apoio do Comando a reformulação 
do Estatuto, "acho de fundamental im-
portância estarem reunidos aqui os mi-
litares estaduais, porque esse texto é 
uma construção de todos, desde o praça 
até o oficial mais antigo. Estatuto é a vi-
da de todos nós que estamos na Polícia 
Militar. Ele está preparado com base 
nos anseios de todos, então expressa de 
forma legitima a vontade de todos os 
militares estaduais. São 
direitos que irão trazer me-
lhorias valorizando esses ser-
vidores públicos, que irão 
trabalhar para prestar um 
serviço cada vez melhor para 
a sociedade", declarou o co-
ronel.  

Para o Sargento Eliabe 

Apresentação da minuta a categoria
Marques, presidente da ASSPM-
BM/RN, o apoio do Comando Geral é 
de extrema importância para o 
andamento do processo de reformula-
ção do Estatuto, “Como representante 
de uma entidade, agradeço o Coronel 
Araújo o apoio que tem nos dado nesse 
processo, porque sua postura aberta ao 
diálogo tem fortalecido nossa luta e 
facilitado os entendimentos entre os 
militares estaduais. Acreditamos que 
esse processo de reformulação do Esta-
tuto irá valorizar nós policiais e bom-
beiros militares, fazendo com que a so-
ciedade ganhe uma segurança pública 
de qualidade", afirmou o sargento. 

Após as primeiras falas, o Sargento 
Eliabe iniciou os trabalhos com uma 
breve explanação sobre o texto elabo-
rado do novo Estatuto dos Militares do 
Estado, e abriu para debate com os 
presentes. 

Pontos debatidos na 
apresentação da 

minuta a categoria

Caríssimo(a)s Associado(a)s,

Chegamos ao final de mais um ano e com ele a certeza de que 
procuramos fazer o melhor para todos nós – sócios e sócias – da 
ASSPMBM/RN, mesmo diante das limitações que enfrentamos 
diariamente. Entretanto, nunca desistimos de lutar, apesar das 
adversidades. 

Temos a convicção de que somos capazes de melhorar cada vez mais, 
para isso esperamos contar com a compreensão, o apoio e a participação 
de todos que integram a nossa associação – sócios, sócias, funcionários, 
prestadores de serviços, conveniados, etc. 

Em 2010 conseguimos: a revisão dos índices da Lei 273, que trata do 
escalonamento vertical (os Subtenentes e Sargentos foram os mais 
beneficiados, com isso tivemos um aumento de 10% em média); a 
majoração do auxílio transporte; o redimensionamento do efetivo da PM 
garantindo com isso as promoções para todos os subtenentes e sargentos, 
no mês de maio/2010 retroativo a abril do mesmo ano, essa ação permitiu 
colocar em dia as promoções que estavam atrasadas; a modificação do 
decreto que trata do ingresso a PM/BM garantindo que a ascensão a 
graduação de 3º sargento será exclusivamente através de seleção interna 
e não de concurso público e, que 50% das vagas serão preenchida pelo 
critério de antiguidade; reforma do estatuto (em andamento); a criação 
do código de ética (em andamento) para substituir o atual RDPM; 

Mobilização pro piso salarial nacional – 
PEC 300; dentre outras conquistas. 
Não nos resta dúvidas de que essas 
conquistas foram frutos de muita luta, 

dedicação e perseverança.         
O ano de 2011 chegou, precisamos 

renovar nossas esperanças, aumentar nos-
sa capacidade de lutar e nos unirmos num 

só propósito: a valorização profissional. 
Tenho certeza que 2011 será um ano 

para conso lidarmos nossas 
conquista, e com isso garantir 
dignidade e respeito para todos 
nós Policiais e Bombeiros 
Militares. Entretanto, para que 
isso aconteça será indispensável 
a participação e união de todos 
nós, pois unidos seremos cada 
vez mais fortes.
Finalizo desejando a todos 

um ótimo Natal e um excepcional 
Ano Novo e que Deus continue 

nos abençoando e protegendo.     
Um forte abraço.

Eliabe Marques
1º Sgt PM 

Presidente da ASSPMBM/RN

Novo Estatuto é Entregue ao 
Comando Geral
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Os pontos mais discutidos foram a 
definição da carga horária, as formas e 
critérios de ingresso e o plano de carreira 
dos praças. A carga horária proposta foi 
de 160h mensais e uma jornada de traba-
lho de no máximo 12h, esclarecendo que 
o Estatuto define a carga horária e a 
jornada de trabalho, mas não as escalas, 
que são definidas pelos comandantes 
não podendo ultrapassar o limite de 
160h no mês. 

O ingresso com nível superior foi 
consensual. Além das exigências da 
legislação atual fica estabelecido como 
critério de ingresso a idade limite de 18 
aos 28 anos e a CNH categoria A e B. 

Para o concurso de oficiais a 
proposta estabelece uma reserva de 50% 
das vagas para o público interno 
(policiais e bombeiros militares), desde 
que tenha 3 anos de efetivo serviço.

O Plano de carreira apresentado 
prevê interstício mínimo e máximo para 
promoção. Sendo que o policial ou 
bombeiro – Praça - atingiria o final da 
carreira aos 24 anos de efetivo serviço, 
ou seja, de soldado a subtenente.

Fica estabelecido também no novo es-
tatuto que a forma de remuneração deve-
rá ser através de subsídio como prevê o § 
9º, artigo 144 da constituição federal, 
pois a forma atual de remuneração (sol-
do) causa enormes prejuízos a categoria 
quando vão para reserva.

Finalizados os trabalhos, a segunda 
etapa do processo é submeter o texto do 
Estatuto as assessorias jurídicas das enti-
dades e a do Comando Geral. Feitas as de-
vidas avaliações legais, a terceira etapa é 
enviar o texto ao executivo estadual.  

Reuniões definiram a composição do texto do Estatuto

Representantes das entidades entregam minuta do Novo Estatuto

Assembléia de apresentação do Novo Estatuto a categoria

Após 22 reuniões, que aconteceram no 
período de 14 de maio a 29 de outubro 
deste ano, a comissão mista composta por 
representantes das entidades dos militares 
estaduais elaboraram a proposta da 
minuta do Estatuto dos Militares do 
Estado do Rio Grande do Norte. Durante 4 
meses, toda sexta-feira os representantes 
se encontravam no Quartel do Comando 
Geral  para discutir os pontos do Estatuto 

A comissão foi formada por represen-
tantes dos Comandos da Polícia Militar e 
do Corpo de Bombeiros Militar do Rio 
Grande do Norte, das entidades: ASSPMBM-RN (Associação de Subtenentes e 
Sargentos PM BM), ABM (Associação de Bombeiros Militares do RN), 
ASSOFME/RN (Associação representativa de Oficiais Militares Estaduais), 
ACSPM-RN (Associação de Cabos e Soldados da PM-RN), APRAM (Praças de 
Mossoró e região), APBMS (Associação dos Praças Policiais e Bombeiros do 
Seridó) e ASSPRA (Associação dos Praças do Agreste). 

Alinhados os pontos do texto em acordo com todos a Minuta foi entregue ao 
Comandante Geral da PM-RN, Coronel Araújo, e logo após apresentado em 
assembléia a categoria.  

No sábado (27/11) e no domingo 
(28/11), as associações dos praças e ofi-
ciais da PM/RN e Comando Geral apre-
sentaram a proposta de minuta do novo 
Estatuto dos Militares Estaduais. O 
evento aconteceu no Salão Nobre do 
Quartel do Comando Geral, com a 
presença de praças, oficiais e os repre-
sentantes das associações. 

O encontro foi aberto com a fala do 
Coronel Araujo, Comandante Geral da 
PM/RN, que se fez presente reafirman-
do o apoio do Comando a reformulação 
do Estatuto, "acho de fundamental im-
portância estarem reunidos aqui os mi-
litares estaduais, porque esse texto é 
uma construção de todos, desde o praça 
até o oficial mais antigo. Estatuto é a vi-
da de todos nós que estamos na Polícia 
Militar. Ele está preparado com base 
nos anseios de todos, então expressa de 
forma legitima a vontade de todos os 
militares estaduais. São 
direitos que irão trazer me-
lhorias valorizando esses ser-
vidores públicos, que irão 
trabalhar para prestar um 
serviço cada vez melhor para 
a sociedade", declarou o co-
ronel.  

Para o Sargento Eliabe 

Apresentação da minuta a categoria
Marques, presidente da ASSPM-
BM/RN, o apoio do Comando Geral é 
de extrema importância para o 
andamento do processo de reformula-
ção do Estatuto, “Como representante 
de uma entidade, agradeço o Coronel 
Araújo o apoio que tem nos dado nesse 
processo, porque sua postura aberta ao 
diálogo tem fortalecido nossa luta e 
facilitado os entendimentos entre os 
militares estaduais. Acreditamos que 
esse processo de reformulação do Esta-
tuto irá valorizar nós policiais e bom-
beiros militares, fazendo com que a so-
ciedade ganhe uma segurança pública 
de qualidade", afirmou o sargento. 

Após as primeiras falas, o Sargento 
Eliabe iniciou os trabalhos com uma 
breve explanação sobre o texto elabo-
rado do novo Estatuto dos Militares do 
Estado, e abriu para debate com os 
presentes. 

Pontos debatidos na 
apresentação da 

minuta a categoria

Caríssimo(a)s Associado(a)s,

Chegamos ao final de mais um ano e com ele a certeza de que 
procuramos fazer o melhor para todos nós – sócios e sócias – da 
ASSPMBM/RN, mesmo diante das limitações que enfrentamos 
diariamente. Entretanto, nunca desistimos de lutar, apesar das 
adversidades. 

Temos a convicção de que somos capazes de melhorar cada vez mais, 
para isso esperamos contar com a compreensão, o apoio e a participação 
de todos que integram a nossa associação – sócios, sócias, funcionários, 
prestadores de serviços, conveniados, etc. 

Em 2010 conseguimos: a revisão dos índices da Lei 273, que trata do 
escalonamento vertical (os Subtenentes e Sargentos foram os mais 
beneficiados, com isso tivemos um aumento de 10% em média); a 
majoração do auxílio transporte; o redimensionamento do efetivo da PM 
garantindo com isso as promoções para todos os subtenentes e sargentos, 
no mês de maio/2010 retroativo a abril do mesmo ano, essa ação permitiu 
colocar em dia as promoções que estavam atrasadas; a modificação do 
decreto que trata do ingresso a PM/BM garantindo que a ascensão a 
graduação de 3º sargento será exclusivamente através de seleção interna 
e não de concurso público e, que 50% das vagas serão preenchida pelo 
critério de antiguidade; reforma do estatuto (em andamento); a criação 
do código de ética (em andamento) para substituir o atual RDPM; 

Mobilização pro piso salarial nacional – 
PEC 300; dentre outras conquistas. 
Não nos resta dúvidas de que essas 
conquistas foram frutos de muita luta, 

dedicação e perseverança.         
O ano de 2011 chegou, precisamos 

renovar nossas esperanças, aumentar nos-
sa capacidade de lutar e nos unirmos num 

só propósito: a valorização profissional. 
Tenho certeza que 2011 será um ano 

para conso lidarmos nossas 
conquista, e com isso garantir 
dignidade e respeito para todos 
nós Policiais e Bombeiros 
Militares. Entretanto, para que 
isso aconteça será indispensável 
a participação e união de todos 
nós, pois unidos seremos cada 
vez mais fortes.
Finalizo desejando a todos 

um ótimo Natal e um excepcional 
Ano Novo e que Deus continue 

nos abençoando e protegendo.     
Um forte abraço.

Eliabe Marques
1º Sgt PM 

Presidente da ASSPMBM/RN
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ELIABE MARQUES DA SILVA
Presidente da Diretoria Executiva

MARY REGINA DOS SANTOS COSTA
Vice – Presidente da Diretoria 
Executiva

IVONALDO MARREIRO DA SILVA
1º Diretor Secretário

MÁRCIA DE CARVALHO FERNANDES
2ª Diretora Secretária

ERIVALDO SILVA DA COSTA
Diretor Financeiro

ANTÔNIO SÉRGIO DE FRANÇA
Diretor de Promoções e Eventos

MAGNUS MAVIGNIER DA SILVA MELO
Diretor de Patrimônio e Obras

IVONALDO MARREIRO DA SILVA
Diretor Jurídico

AURIVAN DA SILVA ROBERTO
Diretor da Região Oeste

JOÃO CARLOS DE MEDEIROS
Diretor da Região do Seridó

ALESSANDRO MEDEIROS DANTAS
Diretora de Relações Públicas

DENISE DIAS DE ALEXANDRIA
Diretora de Assistência Social

ZAQUEU LIMA DE MEDEIROS
Diretor de Esporte, Lazer e Cultura

CICERO MANOEL DA SILVA JUNIOR
Diretor Comercial

MARTHA DE CARVALHO FERNANDES
Presidente do Conselho Fiscal



Atual Gestão da ASSPMBM amplia 
serviços oferecidos aos sócios 

A atual gestão da ASSPMBM/RN procura estar sempre 
atualizada das demandas do associado, por isso tem a 
preocupação de oferecer serviços que atendam, por 
completo, as necessidades do sócio e do seu dependente. 

A ASSPMBM/RN é aberta diariamente em horário 
comercial, das 8 às 18h, disponibilizando a secretaria para 
dúvidas, solicitações e agendamento de atendimento para a 

assessoria jurídica (o serviço mais solicitado), a psicologia, 
a locação do salão de festa, dentre outros serviços e 
convênios. 

Além de oferecer toda estrutura de lazer do clube para o 
sócio e seus dependentes. O clube da ASSPMBM/RN 
funciona todos os domingos das 9h às 18h, com piscinas 
adulto/criança, música ao vivo e serviço de bar. 

Usando a Assessoria Jurídica

A assessoria jurídica é o serviço 
mais utilizado pelo associado. 
Segundo Dr. Lailson Vieira, um dos 
advogados da associação, a demanda 
de processos hoje é crescente e o sócio 
tem toda assistência jurídica garantida 
pela ASSPMBM/RN, “o atendimento 
jurídico é o carro chefe dos serviços 
oferecidos pela associação ao seu 
sócio. O valor da mensalidade paga 
pelo associado é algo irrisório se 
compararmos os valores dos honorá-
rios jurídicos, isso torna o beneficio 
singular. O atendimento aqui é muito 
eficiente, e isso podemos constatar 
pelas inúmeras causas ganhas já con-
quistadas”, declarou o advogado, Já a 
Dra. Larissa Vieira, também advogada 
da ASSPMBM-RN, destacou a ampli-
ação do horário de atendimentos, “te-

mos uma demanda relativamente alta, 
nós atendemos em média de 8 a 10 as-
sociados por atendimento. É tanto que 
agora decidimos ampliar os dias e divi-
dir os processos entre nós, para que o as-
sociado possa ter um atendimento cada 
vez melhor. Agora oferecemos dois 
dias na semana, para facilitar o agenda-
mento e permitir que todos os sócios se-
jam atendidos”, declarou a advogada 
Larissa Vieira. 

 O Departamento Jurídico funciona 
por agendamento prévio. Isso 
permite que o sócio faça consultas aos 
advogados e acione ação judicial, caso 
seja necessário. A ASSPMBM/RN ofe-
rece atendimento jurídico nas áreas: cí-
vil, administrativa e criminal, tanto pa-
ra o sócio que mora na capital, quanto 
para o que reside no interior. 

Dra. Larissa Vieira e Dr. Lailson Vieira, advogados da ASSPMBM-RN

Psicóloga Lucinete Sousa em 
atendimento a uma associada

Agora a 
ASSPMBM/RN 
tem atendimento 

psicológico 
A ASSPMBM/RN está ofere-

cendo ao sócio e seu dependente 
atendimento psicológico, fruto da 
parceria com a Psicóloga Clínica Lu-
cinete A.Sousa, dois dias por 
semana (terça-feira e quinta-feira) o 
associado pode contar com o 
atendimento, que semelhante a 
assessoria jurídica necessita de 
agendamento prévio. 

Para a psicóloga Lucinete Sousa 
é muito importante essa assistência 
para o profissional de segurança pú-
blica, “o acompanhamento psico-
lógico é essencial para o profis-
sional que trabalha sobre pressão, 
como é o caso do profissional de 
segurança pública. O policial que 
tem um psicólogo para orientá-lo 
pode oferecer um trabalho muito 
melhor para sociedade, porque ele 
estará bem consigo mesmo”, 
declarou a psicóloga.

Policiais excluídos são reintegrados a PM/RN
A ASSPMBM/RN, por meio da sua assessoria jurídica, se sente em posição de dever cumprido, por ter disponibilizado 

toda assistência necessária para solucionar os casos do Soldado J. Lima e do Sargento Aurivan. E assim ter colaborado para 
o sucesso nas reintegrações desses policiais.

 O presidente da entidade, Sargento Eliabe Marques, destaca a alegria de todos por mais essa vitória, "é motivo de muita 
alegria ver essas conquistas e saber que a nossa assessoria jurídica contribuiu para mais essa vitória. Estamos felizes 
também pelo Soldado J.Lima e pelo Sargento Aurivan, de termos eles de volta a corporação de onde nunca deveriam ter 
saído. Como dizem: a justiça tarda, mas não falha”, declarou o sargento.

  Todas as conquistas são efeitos da Lei 12.181/2010 que concedeu anistia aos policiais e bombeiros militares de di-
versos Estados da Federação. A lei beneficia militares que participaram de movimentos reivindicatórios por melhorias 
salariais e condições de trabalho, no período do primeiro semestre de 1997 até a data da publicação da lei. O Projeto da Lei 
de Anistia foi de autoria do senador Garibaldi Alves Filho (PMDB/RN), e teve uma participação importante da deputada 
federal Fátima Bezerra (PT/RN) na aprovação na Câmara.

Jurídico da ASSPMBM/RN 
conquista a reintegração do 

Soldado J. Lima
 Em meados de agosto, a justiça 

concedeu ganho de causa para o 
Soldado J. Lima, excluído da 
corporação por 2 anos e oito 
meses. Essa conquista garantiu o 
direito do militar ser reintegrado a 
Polícia Militar do RN.

Para o Soldado J.lima apesar 
de todos os contratempos gerados 
por sua exclusão da PM/RN, ele 

faria tudo novamente porque a luta é necessária, “o que fez a 
diferença para mim, no período que fiquei fora da tropa, foi a 
receptividade dos companheiros de farda, que nunca me 
abandonaram. E agora no meu retorno a corporação não foi 
diferente. Isso me fez ver que valeu a pena lutar por nossos 
direitos. Estou me sentindo um homem completo de volta a 
PM/RN.”, declarou o soldado, que ainda destacou a 
importância da ação do jurídico da entidade na reintegração 
dele e de outros companheiros. “Confesso que cheguei a 
pensar em sair da PM, mas meu filho me disse um dia, pai você 
é policial, é o que você sabe fazer não saia da sua farda não. 
Isso me fez ver que eu já sentia, sou policial e serei sempre”, 
declarou emocionado o soldado.

E no dia (27/09), a reintegração do Soldado J.Lima foi 
publicada no Boletim Geral do Comando, o que concede ao 
militar a real condição de retorno a corporação. 

Trecho da Portaria do BG do Comando 
referente a reintegração do Soldado J.Lima

 

IV - REINCLUSÃO DE PRAÇA
 Portaria nº 010/2010-DP/3, de 22 de setembro de 2010.
...1. Reincluir ao respectivo quadro o Soldado PM nº 

2001.0549 JACKSON DE
LIMA E SILVA, matricula n° 166.669-0, filho de Pai não 

Declarado e de Ivone Teixeira Catarino, nascido 07 de fevereiro de 
1977, na cidade de Natal/RN, lotado no 2º Batalhão de Polícia 
Militar, a contar de 16 de agosto de 2010, em cumprimento a 
decisão judicial com antecipação de tutela, proferida nos autos do 
processo nº 001.10.401129-8, da 11ª Vara BG Nº. 180 de 27 de 
Setembro de 2010 004 Criminal de Natal, por ter sido licenciado 
“ex-offício” das fileiras da Polícia Militar, através da Portaria nº 
419/2008 datado de 16 de maio de 2008, publicado no Boletim 
Geral nº 099 de 29 de maio de 2008....

Trecho da Portaria do BG do Comando 
referente a reintegração do Sgt Aurivan 

XVIII- REINCLUSÃO DE PRAÇA
 Portaria nº. 015/2010-DP/3 de 19 de outubro de 2010.
... 1. Reincluir ao respectivo quadro o 2º Sgt PM 89.222 

AURIVAN DA SILVA ROBERTO, matricula n° 111.028-4, 
filho de José Roberto e de Maria Neuza da Silva Roberto, 
nascido em 10 de março de 1967, na cidade de Mossoró/RN, a 
contar de 16 de agosto de 2010, em cumprimento a decisão 
judicial com antecipação de tutela, proferida nos autos do 
processo nº. 001.10.020121-1, da 11ª Vara Criminal de Natal, 
por ter sido excluído “ex-offício” das fileiras da Polícia 
Militar, através da Portaria nº. 465/2008/DP-2, datado de 01 
de julho de 2008, publicado no Boletim Geral nº. 122 de 01 de 
julho de 2008. ... 

Sargento Aurivan é 
reintegrado aos quadros da 

PM/RN
Para completar 

as conquistas do ju-
rídico da ASSPM 
BM/RN, em mea-
dos do mês de ou-
tubro, o Sargento 
Aurivan também 
foi reintegrado a 
corporação. 

Em entre-
vista a nossa asses-
soria, quando estava em treinamento no Centro de For-
mação e Treinamento da PM, o Sargento Aurivan declarou 
estar se sentindo verdadeiramente integrado a corporação, 
“estou muito feliz, fazendo as aulas de readaptação aqui no 
centro de treinamento, e me sentindo acolhido pelos co-
legas, desde o sargento mais antigo ao soldado mais moder-
no. Foi um período muito difícil, ficar afastado das minhas 
atividades, mas em nenhum momento eu abandonei a causa. 
Tive total apoio da ASSPMBM, na pessoa do Sargento 
Eliabe Marques, que mantiveram meu salário me ajudando a 
suprir minhas despesas. E agora de volta vejo que a luta 
valeu a pena, as conquistas só vem com lutas”, afirmou o 
sargento.
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Atual Gestão da ASSPMBM amplia 
serviços oferecidos aos sócios 

A atual gestão da ASSPMBM/RN procura estar sempre 
atualizada das demandas do associado, por isso tem a 
preocupação de oferecer serviços que atendam, por 
completo, as necessidades do sócio e do seu dependente. 

A ASSPMBM/RN é aberta diariamente em horário 
comercial, das 8 às 18h, disponibilizando a secretaria para 
dúvidas, solicitações e agendamento de atendimento para a 

assessoria jurídica (o serviço mais solicitado), a psicologia, 
a locação do salão de festa, dentre outros serviços e 
convênios. 

Além de oferecer toda estrutura de lazer do clube para o 
sócio e seus dependentes. O clube da ASSPMBM/RN 
funciona todos os domingos das 9h às 18h, com piscinas 
adulto/criança, música ao vivo e serviço de bar. 

Usando a Assessoria Jurídica

A assessoria jurídica é o serviço 
mais utilizado pelo associado. 
Segundo Dr. Lailson Vieira, um dos 
advogados da associação, a demanda 
de processos hoje é crescente e o sócio 
tem toda assistência jurídica garantida 
pela ASSPMBM/RN, “o atendimento 
jurídico é o carro chefe dos serviços 
oferecidos pela associação ao seu 
sócio. O valor da mensalidade paga 
pelo associado é algo irrisório se 
compararmos os valores dos honorá-
rios jurídicos, isso torna o beneficio 
singular. O atendimento aqui é muito 
eficiente, e isso podemos constatar 
pelas inúmeras causas ganhas já con-
quistadas”, declarou o advogado, Já a 
Dra. Larissa Vieira, também advogada 
da ASSPMBM-RN, destacou a ampli-
ação do horário de atendimentos, “te-

mos uma demanda relativamente alta, 
nós atendemos em média de 8 a 10 as-
sociados por atendimento. É tanto que 
agora decidimos ampliar os dias e divi-
dir os processos entre nós, para que o as-
sociado possa ter um atendimento cada 
vez melhor. Agora oferecemos dois 
dias na semana, para facilitar o agenda-
mento e permitir que todos os sócios se-
jam atendidos”, declarou a advogada 
Larissa Vieira. 

 O Departamento Jurídico funciona 
por agendamento prévio. Isso 
permite que o sócio faça consultas aos 
advogados e acione ação judicial, caso 
seja necessário. A ASSPMBM/RN ofe-
rece atendimento jurídico nas áreas: cí-
vil, administrativa e criminal, tanto pa-
ra o sócio que mora na capital, quanto 
para o que reside no interior. 

Dra. Larissa Vieira e Dr. Lailson Vieira, advogados da ASSPMBM-RN

Psicóloga Lucinete Sousa em 
atendimento a uma associada

Agora a 
ASSPMBM/RN 
tem atendimento 

psicológico 
A ASSPMBM/RN está ofere-

cendo ao sócio e seu dependente 
atendimento psicológico, fruto da 
parceria com a Psicóloga Clínica Lu-
cinete A.Sousa, dois dias por 
semana (terça-feira e quinta-feira) o 
associado pode contar com o 
atendimento, que semelhante a 
assessoria jurídica necessita de 
agendamento prévio. 

Para a psicóloga Lucinete Sousa 
é muito importante essa assistência 
para o profissional de segurança pú-
blica, “o acompanhamento psico-
lógico é essencial para o profis-
sional que trabalha sobre pressão, 
como é o caso do profissional de 
segurança pública. O policial que 
tem um psicólogo para orientá-lo 
pode oferecer um trabalho muito 
melhor para sociedade, porque ele 
estará bem consigo mesmo”, 
declarou a psicóloga.

Policiais excluídos são reintegrados a PM/RN
A ASSPMBM/RN, por meio da sua assessoria jurídica, se sente em posição de dever cumprido, por ter disponibilizado 

toda assistência necessária para solucionar os casos do Soldado J. Lima e do Sargento Aurivan. E assim ter colaborado para 
o sucesso nas reintegrações desses policiais.

 O presidente da entidade, Sargento Eliabe Marques, destaca a alegria de todos por mais essa vitória, "é motivo de muita 
alegria ver essas conquistas e saber que a nossa assessoria jurídica contribuiu para mais essa vitória. Estamos felizes 
também pelo Soldado J.Lima e pelo Sargento Aurivan, de termos eles de volta a corporação de onde nunca deveriam ter 
saído. Como dizem: a justiça tarda, mas não falha”, declarou o sargento.

  Todas as conquistas são efeitos da Lei 12.181/2010 que concedeu anistia aos policiais e bombeiros militares de di-
versos Estados da Federação. A lei beneficia militares que participaram de movimentos reivindicatórios por melhorias 
salariais e condições de trabalho, no período do primeiro semestre de 1997 até a data da publicação da lei. O Projeto da Lei 
de Anistia foi de autoria do senador Garibaldi Alves Filho (PMDB/RN), e teve uma participação importante da deputada 
federal Fátima Bezerra (PT/RN) na aprovação na Câmara.

Jurídico da ASSPMBM/RN 
conquista a reintegração do 

Soldado J. Lima
 Em meados de agosto, a justiça 

concedeu ganho de causa para o 
Soldado J. Lima, excluído da 
corporação por 2 anos e oito 
meses. Essa conquista garantiu o 
direito do militar ser reintegrado a 
Polícia Militar do RN.

Para o Soldado J.lima apesar 
de todos os contratempos gerados 
por sua exclusão da PM/RN, ele 

faria tudo novamente porque a luta é necessária, “o que fez a 
diferença para mim, no período que fiquei fora da tropa, foi a 
receptividade dos companheiros de farda, que nunca me 
abandonaram. E agora no meu retorno a corporação não foi 
diferente. Isso me fez ver que valeu a pena lutar por nossos 
direitos. Estou me sentindo um homem completo de volta a 
PM/RN.”, declarou o soldado, que ainda destacou a 
importância da ação do jurídico da entidade na reintegração 
dele e de outros companheiros. “Confesso que cheguei a 
pensar em sair da PM, mas meu filho me disse um dia, pai você 
é policial, é o que você sabe fazer não saia da sua farda não. 
Isso me fez ver que eu já sentia, sou policial e serei sempre”, 
declarou emocionado o soldado.

E no dia (27/09), a reintegração do Soldado J.Lima foi 
publicada no Boletim Geral do Comando, o que concede ao 
militar a real condição de retorno a corporação. 

Trecho da Portaria do BG do Comando 
referente a reintegração do Soldado J.Lima

 

IV - REINCLUSÃO DE PRAÇA
 Portaria nº 010/2010-DP/3, de 22 de setembro de 2010.
...1. Reincluir ao respectivo quadro o Soldado PM nº 

2001.0549 JACKSON DE
LIMA E SILVA, matricula n° 166.669-0, filho de Pai não 

Declarado e de Ivone Teixeira Catarino, nascido 07 de fevereiro de 
1977, na cidade de Natal/RN, lotado no 2º Batalhão de Polícia 
Militar, a contar de 16 de agosto de 2010, em cumprimento a 
decisão judicial com antecipação de tutela, proferida nos autos do 
processo nº 001.10.401129-8, da 11ª Vara BG Nº. 180 de 27 de 
Setembro de 2010 004 Criminal de Natal, por ter sido licenciado 
“ex-offício” das fileiras da Polícia Militar, através da Portaria nº 
419/2008 datado de 16 de maio de 2008, publicado no Boletim 
Geral nº 099 de 29 de maio de 2008....

Trecho da Portaria do BG do Comando 
referente a reintegração do Sgt Aurivan 

XVIII- REINCLUSÃO DE PRAÇA
 Portaria nº. 015/2010-DP/3 de 19 de outubro de 2010.
... 1. Reincluir ao respectivo quadro o 2º Sgt PM 89.222 

AURIVAN DA SILVA ROBERTO, matricula n° 111.028-4, 
filho de José Roberto e de Maria Neuza da Silva Roberto, 
nascido em 10 de março de 1967, na cidade de Mossoró/RN, a 
contar de 16 de agosto de 2010, em cumprimento a decisão 
judicial com antecipação de tutela, proferida nos autos do 
processo nº. 001.10.020121-1, da 11ª Vara Criminal de Natal, 
por ter sido excluído “ex-offício” das fileiras da Polícia 
Militar, através da Portaria nº. 465/2008/DP-2, datado de 01 
de julho de 2008, publicado no Boletim Geral nº. 122 de 01 de 
julho de 2008. ... 

Sargento Aurivan é 
reintegrado aos quadros da 

PM/RN
Para completar 

as conquistas do ju-
rídico da ASSPM 
BM/RN, em mea-
dos do mês de ou-
tubro, o Sargento 
Aurivan também 
foi reintegrado a 
corporação. 

Em entre-
vista a nossa asses-
soria, quando estava em treinamento no Centro de For-
mação e Treinamento da PM, o Sargento Aurivan declarou 
estar se sentindo verdadeiramente integrado a corporação, 
“estou muito feliz, fazendo as aulas de readaptação aqui no 
centro de treinamento, e me sentindo acolhido pelos co-
legas, desde o sargento mais antigo ao soldado mais moder-
no. Foi um período muito difícil, ficar afastado das minhas 
atividades, mas em nenhum momento eu abandonei a causa. 
Tive total apoio da ASSPMBM, na pessoa do Sargento 
Eliabe Marques, que mantiveram meu salário me ajudando a 
suprir minhas despesas. E agora de volta vejo que a luta 
valeu a pena, as conquistas só vem com lutas”, afirmou o 
sargento.
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Fique por dentro

*O texto da PEC foi aprovado em primeiro turno pela Câmara em julho de 2010, na época o presidente da Casa, Michel 
Temer, admitiu a possibilidade de concluir a votação da proposta ainda em 2010, mas isso não aconteceu.

* O texto da PEC 300 está pronto no Congresso e pode ser votado em 2011, aguarda consenso entre os governos estaduais 
e os parlamentares para aprovação da emenda. 

*Para a aprovação de uma PEC são necessários os votos de 3/5 de cada Casa do Congresso – Câmara e Senado – em dois 
turnos de votações.

Metas para 2011 da ASSPMBM/RN
* Aquisição de veículo próprio para a associação;
* Ativar restaurante dentro da sede da associação, aberta ao público em geral e para uso dos associados;
* Fazer melhorias e ativar o Hotel de trânsito do Clube Tiradentes;
* Aperfeiçoar o benefício do plano de saúde;
* Buscar mais parcerias e firmar mais convênios para os associados; dentre outras metas.

Piso Nacional (PEC 300)

Eleições 2010, conquistas e perdas para a 
segurança pública

As eleições 2010 foram importantes para o todo país, principalmente no que se refere ao legislativo, pois os deputados e 
senadores eleitos irão definir o norte das ações públicas nos próximos quatro anos. 

Profissionais de segurança pública buscaram eleger representantes nas Assembléias estaduais e na Câmara Federal, para 
ajudar a formatar e aplicar melhorias para a área. Conquistas foram alcançadas, mas perdas também fizeram parte do 
resultado. 

Balanço das Eleições 2010 para Segurança Pública
ü Distrito Federal, reeleição do Cabo 

Patrício –PT, para o segundo Man-
dato;

üSanta Catarina, reeleição do Sargen-
to Amaury Soares – PDT, também 
para o segundo mandato;

üTocantins, o Sargento Aragão, que 
estava Deputado por ter assumido a 
suplência, foi eleito para o segundo 
mandato. O Sgt Aragão havia sido 
eleito em 2002, não conseguiu a re-
eleição em 2006, e assumiu a cadeira 
na Assembléia Legislativa em 2010 

RN também tentou eleger representante na Assembléia Legislativa
Segundo o Soldado Maribondo, 

presidente da ABM, pela primeira vez 
no RN a categoria teve a possibilidade 
real de eleger um representante praça 
da Polícia Militar para a Assembléia 
Legislativa, “lutamos pela eleição da 
Sgt Regina, mas infelizmente não obti-
vemos sucesso devido as interferências 
externas, que atrapalharam o projeto co-
letivo de representação política. Uma 
en tidade representativa ficou a 
margem da campanha, e o prejuízo é de 

devido a cassação do mandato do Go-
vernador do Tocantins;

üRoraima, Soldado Sampaio - PC do 

B, Presidente da ACSPMBM-RR, foi 

eleito. O militar liderou a greve 

naquele Estado em 2009, sendo 

perseguido e processado pelo 

Comando;

ü Pernambuco, Soldado Moisés era De-

putado Estadual, mas não foi reeleito 

em 2010. O Cabo Railson também 

tentou eleição, mas não teve sucesso. 

toda a categoria Policial e Bombeiro 
Militar. Perdemos quatro anos de voz e 
atuação parlamentar”, declarou o 
bombeiro. Mas Sd Maribondo enfatiza 
que a luta por melhorias na segurança 
pública no RN con tinua, “não 
perdemos contudo o rumo. O caminho 
é o da mobilização. Com ou sem repre-
sentação na Assembléia Legislativa 
continuaremos buscando o atendimen-
to das nossas  demandas” afirmou Ma-
ribondo.Sd. Maribondo - Pte. da ABM

Prestando Contas
MENSALIDADES SOCIAIS           21.312,00 

BENEFÍCIOS                820,00 

TRANSPORTADA MÊS ANTERIOR                103,30 

TOTAL           22.235,30 

ORDENADOS E SALÁRIOS             2.608,56 

FGTS                993,66 

INDENIZAÇÕES RESSARCIMENTOS                801,70 

REPASSE REGIONAL DO SERIDÓ                300,00 

AUXÍLIO TRANSPORTES                320,00 

ÁGUA, LUZ E TELEFONE             1.054,79 

TV POR ASSINATURA                169,90 

DESPESAS COM 

VEICULOS/COMBUSTIVEL                498,00 

CONSERVAÇÕES E REPAROS                460,80 

ASSESSORIA JURÍDICA             7.100,00 

ASSESSORIA CONTÁBIL                600,00 

ASSESSORIA DE IMPRENSA                500,00 

REPASSE CLUBE DO DENTE                800,00 

REPASSE MOSSORÓ             1.523,02 

SERVIÇOS DE TERCEIROS                400,00 

RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO                  99,00 

EMPRÉSTIMO                683,38 

MATERIAL DE EXPEDIENTE                  79,45 

MATERIAL DE INFORMÁTICA                261,70 

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE                  76,80 

CÓPIAS E ENCARDENAÇÕES                  87,00 

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PISO 

VALE DO PARÁ)             1.000,00 

IMPRESSOS                200,00 

LOCAÇÃO DE VEÍCULO                420,00 

DESPESA COM DESLOCAMENTO DE 

ADVOGADO                200,00 

SUBTOTAL           21.237,76 

DEPESAS 

BANCÁRIAS/IMPOSTOS/TAXAS                  35,00 

JUROS/MULTAS/CORREÇÃO 

MONETÁRIA                  37,00 

COMPRAS DIVERSAS                894,58 

SUBTOTAL                966,58 

TOTAL GERAL DAS DESPESAS           22.204,34 

TOTAL DAS RECEITAS           22.235,30 

TOTAL DAS DESPESAS           22.204,34 

SUPERÁVIT                  33,96 

RECEITAS 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS DIVERSAS

RESUMO

OUTUBRO

MENSALIDADES SOCIAIS           20.883,00 

BENEFÍCIOS               850,00 

TRANSPORTADA MÊS ANTERIOR               120,90 

TOTAL           21.853,90 

ORDENADOS E SALÁRIOS             2.608,56 

FGTS               433,68 

AUXÍLIO A SÓCIO EM SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA               212,27 

REPASSE REGIONAL DO SERIDÓ               300,00 

AUXÍLIO TRANSPORTES               320,00 

ÁGUA, LUZ E TELEFONE               560,38 

LOCAÇÃO DE VEÍCULO               140,00 

DESPESAS COM 

VEICULOS/COMBUSTIVEL               593,87 

CONSERVAÇÕES E REPAROS               971,00 

CORREIOS E TELEGRAFOS                   9,84 

EMPRÉSTIMO             1.196,74 

ASSESSORIA JURÍDICA             6.100,00 

ASSESSORIA CONTÁBEL               600,00 

ASSESSORIA DE IMPRENSA               550,00 

REPASSE CLUBE DO DENTE               790,00 

REPASSE MOSSORÓ             1.423,02 

SERVIÇOS DE TERCEIROS               200,00 

MATERIAL DE EXPEDIENTE               180,45 

MATERIAL DE INFORMÁTICA               519,97 

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE                 94,25 

CÓPIAS E ENCARDENAÇÕES                 38,00 

FESTA DAS CRIANÇAS             1.109,27 

MANUTENÇÃO DE SITE               972,62 

DESPESA COM DESLOCAMENTO DE 

ADVOGADO                 75,00 

ASSINATURA TV               168,90 

SUBTOTAL           20.167,82 

DEPESAS 

BANCÁRIAS/IMPOSTOS/TAXAS                 60,00 

JUROS/MULTAS/CORREÇÃO 

MONETÁRIA               235,80 

COMPRAS DIVERSAS             1.286,98 

SUBTOTAL             1.582,78 

TOTAL GERAL DAS DESPESAS           21.750,60 

TOTAL DAS RECEITAS           21.853,90 

TOTAL DAS DESPESAS           21.750,60 

SUPERÁVIT               103,30 

SETEMBRO
RECEITAS 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS DIVERSAS

RESUMO

MENSALIDADES SOCIAIS   20.713,00 

BENEFÍCIOS        790,00 

TRANSPORTADA MÊS ANTERIOR        219,50 

TOTAL   21.722,50 

ORDENADOS E SALÁRIOS     2.608,56 

FGTS        251,36 

REPASSE REGIONAL DO SERIDÓ        300,00 

AUXÍLIO TRANSPORTES        336,00 

ÁGUA, LUZ E TELEFONE        360,21 

DESPESAS COM VEÍCULOS/COMBUSTIVEL        918,58 

CONSERVAÇÕES E REPAROS     1.187,00 

IMPRESSOS        195,00 

EMPRÉSTIMO        210,00 

CORREIOS E TELEGRAFOS         96,00 

ASSESSORIA JURÍDICA     6.100,00 

ASSESSORIA CONTÁBEL        600,00 

ASSESSORIA DE IMPRENSA        500,00 

REPASSE CLUBE DO DENTE        790,00 

REPASSE MOSSORÓ     1.423,02 

SERVIÇOS DE TERCEIROS        860,00 

MATERIAL DE EXPEDIENTE        140,00 

MATERIAL DE INFORMÁTICA        205,00 

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE        102,00 

CÓPIAS E ENCARDENAÇÕES        238,78 

ALIMENTEÇÃO        240,00 

RESSARCIMENTOS     1.545,00 

ASSINATURA TV        168,90 

AUXÍLIO A SÓCIO EM SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA        600,00 

LOCAÇÃO MESAS/CADEIRAS        625,00 

SUBTOTAL   20.600,41 

DEPESAS BANCÁRIAS/IMPOSTOS/TAXAS         52,30 

JUROS/MULTAS/CORREÇÃO MONETÁRIA         84,52 

COMPRAS DIVERSAS        864,37 

SUBTOTAL     1.001,19 

TOTAL GERAL DAS DESPESAS   21.601,60 

TOTAL DAS RECEITAS   21.722,50 

TOTAL DAS DESPESAS   21.601,60 

SUPERÁVIT        120,90 

RECEITAS 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS DIVERSAS

RESUMO

AGOSTO

No intuito de caracterizar nossa gestão pautada no principio da transparência, a ASSPMBM/RN divulga seu 
demonstrativo financeiro referente aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2010. A prestação de contas da En-
tidade é elaborada sob a responsabilidade do Contador João Maria Silva Barreto (CRC 4971-RN). 

Companheiros e companheiras integrantes da PM do RN, ser sócio da ASSPMBM/RN é 
para mim um motivo de grande alegria e satisfação, pelas lutas e vitorias conquistadas através 
do empenho dessa diretoria  em defesa  das causas da categoria dos subtenentes,  sargentos e 
bombeiros militares. 

Sou sócio da ASSPMBM desde 1987, quando fui promovido a 3º sargento e hoje como 
subtenente sinto-me honrado em continuar apoiando os feitos desta entidade. 

Ser sócio significa desfrutar dos benefícios que a mesma tem oferecido, tais como: 
atendimento odontológico, plano de saúde, também tem facilitado o ingresso dos seus sócios e 
familiares em faculdades privadas, cursinho pré-vestibular, com descontos especiais. Dispon-
do também de assessoria jurídica nas áreas criminais, trabalhista entre outras, tudo para 
comodidade de seus associados. 

Com isso quero dizer a você companheiro que ainda não desfruta das vantagens de ser um 
sócio ASSPMBM, que possa fazê-lo já, pois você só tem a ganhar. Um abraço a todos!
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Kerginaldo Gerônimo de 
Almeida.

Subtenente PM/RN

A Palavra do Sócio



Fique por dentro

*O texto da PEC foi aprovado em primeiro turno pela Câmara em julho de 2010, na época o presidente da Casa, Michel 
Temer, admitiu a possibilidade de concluir a votação da proposta ainda em 2010, mas isso não aconteceu.

* O texto da PEC 300 está pronto no Congresso e pode ser votado em 2011, aguarda consenso entre os governos estaduais 
e os parlamentares para aprovação da emenda. 

*Para a aprovação de uma PEC são necessários os votos de 3/5 de cada Casa do Congresso – Câmara e Senado – em dois 
turnos de votações.

Metas para 2011 da ASSPMBM/RN
* Aquisição de veículo próprio para a associação;
* Ativar restaurante dentro da sede da associação, aberta ao público em geral e para uso dos associados;
* Fazer melhorias e ativar o Hotel de trânsito do Clube Tiradentes;
* Aperfeiçoar o benefício do plano de saúde;
* Buscar mais parcerias e firmar mais convênios para os associados; dentre outras metas.

Piso Nacional (PEC 300)

Eleições 2010, conquistas e perdas para a 
segurança pública

As eleições 2010 foram importantes para o todo país, principalmente no que se refere ao legislativo, pois os deputados e 
senadores eleitos irão definir o norte das ações públicas nos próximos quatro anos. 

Profissionais de segurança pública buscaram eleger representantes nas Assembléias estaduais e na Câmara Federal, para 
ajudar a formatar e aplicar melhorias para a área. Conquistas foram alcançadas, mas perdas também fizeram parte do 
resultado. 

Balanço das Eleições 2010 para Segurança Pública
ü Distrito Federal, reeleição do Cabo 

Patrício –PT, para o segundo Man-
dato;

üSanta Catarina, reeleição do Sargen-
to Amaury Soares – PDT, também 
para o segundo mandato;

üTocantins, o Sargento Aragão, que 
estava Deputado por ter assumido a 
suplência, foi eleito para o segundo 
mandato. O Sgt Aragão havia sido 
eleito em 2002, não conseguiu a re-
eleição em 2006, e assumiu a cadeira 
na Assembléia Legislativa em 2010 

RN também tentou eleger representante na Assembléia Legislativa
Segundo o Soldado Maribondo, 

presidente da ABM, pela primeira vez 
no RN a categoria teve a possibilidade 
real de eleger um representante praça 
da Polícia Militar para a Assembléia 
Legislativa, “lutamos pela eleição da 
Sgt Regina, mas infelizmente não obti-
vemos sucesso devido as interferências 
externas, que atrapalharam o projeto co-
letivo de representação política. Uma 
en tidade representativa ficou a 
margem da campanha, e o prejuízo é de 

devido a cassação do mandato do Go-
vernador do Tocantins;

üRoraima, Soldado Sampaio - PC do 

B, Presidente da ACSPMBM-RR, foi 

eleito. O militar liderou a greve 

naquele Estado em 2009, sendo 

perseguido e processado pelo 

Comando;

ü Pernambuco, Soldado Moisés era De-

putado Estadual, mas não foi reeleito 

em 2010. O Cabo Railson também 

tentou eleição, mas não teve sucesso. 

toda a categoria Policial e Bombeiro 
Militar. Perdemos quatro anos de voz e 
atuação parlamentar”, declarou o 
bombeiro. Mas Sd Maribondo enfatiza 
que a luta por melhorias na segurança 
pública no RN con tinua, “não 
perdemos contudo o rumo. O caminho 
é o da mobilização. Com ou sem repre-
sentação na Assembléia Legislativa 
continuaremos buscando o atendimen-
to das nossas  demandas” afirmou Ma-
ribondo.Sd. Maribondo - Pte. da ABM

Prestando Contas
MENSALIDADES SOCIAIS           21.312,00 

BENEFÍCIOS                820,00 

TRANSPORTADA MÊS ANTERIOR                103,30 

TOTAL           22.235,30 

ORDENADOS E SALÁRIOS             2.608,56 

FGTS                993,66 

INDENIZAÇÕES RESSARCIMENTOS                801,70 

REPASSE REGIONAL DO SERIDÓ                300,00 

AUXÍLIO TRANSPORTES                320,00 

ÁGUA, LUZ E TELEFONE             1.054,79 

TV POR ASSINATURA                169,90 

DESPESAS COM 

VEICULOS/COMBUSTIVEL                498,00 

CONSERVAÇÕES E REPAROS                460,80 

ASSESSORIA JURÍDICA             7.100,00 

ASSESSORIA CONTÁBIL                600,00 

ASSESSORIA DE IMPRENSA                500,00 

REPASSE CLUBE DO DENTE                800,00 

REPASSE MOSSORÓ             1.523,02 

SERVIÇOS DE TERCEIROS                400,00 

RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO                  99,00 

EMPRÉSTIMO                683,38 

MATERIAL DE EXPEDIENTE                  79,45 

MATERIAL DE INFORMÁTICA                261,70 

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE                  76,80 

CÓPIAS E ENCARDENAÇÕES                  87,00 

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PISO 

VALE DO PARÁ)             1.000,00 

IMPRESSOS                200,00 

LOCAÇÃO DE VEÍCULO                420,00 

DESPESA COM DESLOCAMENTO DE 

ADVOGADO                200,00 

SUBTOTAL           21.237,76 

DEPESAS 

BANCÁRIAS/IMPOSTOS/TAXAS                  35,00 

JUROS/MULTAS/CORREÇÃO 

MONETÁRIA                  37,00 

COMPRAS DIVERSAS                894,58 

SUBTOTAL                966,58 

TOTAL GERAL DAS DESPESAS           22.204,34 

TOTAL DAS RECEITAS           22.235,30 

TOTAL DAS DESPESAS           22.204,34 

SUPERÁVIT                  33,96 

RECEITAS 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS DIVERSAS

RESUMO

OUTUBRO

MENSALIDADES SOCIAIS           20.883,00 

BENEFÍCIOS               850,00 

TRANSPORTADA MÊS ANTERIOR               120,90 

TOTAL           21.853,90 

ORDENADOS E SALÁRIOS             2.608,56 

FGTS               433,68 

AUXÍLIO A SÓCIO EM SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA               212,27 

REPASSE REGIONAL DO SERIDÓ               300,00 

AUXÍLIO TRANSPORTES               320,00 

ÁGUA, LUZ E TELEFONE               560,38 

LOCAÇÃO DE VEÍCULO               140,00 

DESPESAS COM 

VEICULOS/COMBUSTIVEL               593,87 

CONSERVAÇÕES E REPAROS               971,00 

CORREIOS E TELEGRAFOS                   9,84 

EMPRÉSTIMO             1.196,74 

ASSESSORIA JURÍDICA             6.100,00 

ASSESSORIA CONTÁBEL               600,00 

ASSESSORIA DE IMPRENSA               550,00 

REPASSE CLUBE DO DENTE               790,00 

REPASSE MOSSORÓ             1.423,02 

SERVIÇOS DE TERCEIROS               200,00 

MATERIAL DE EXPEDIENTE               180,45 

MATERIAL DE INFORMÁTICA               519,97 

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE                 94,25 

CÓPIAS E ENCARDENAÇÕES                 38,00 

FESTA DAS CRIANÇAS             1.109,27 

MANUTENÇÃO DE SITE               972,62 

DESPESA COM DESLOCAMENTO DE 

ADVOGADO                 75,00 

ASSINATURA TV               168,90 

SUBTOTAL           20.167,82 

DEPESAS 

BANCÁRIAS/IMPOSTOS/TAXAS                 60,00 

JUROS/MULTAS/CORREÇÃO 

MONETÁRIA               235,80 

COMPRAS DIVERSAS             1.286,98 

SUBTOTAL             1.582,78 

TOTAL GERAL DAS DESPESAS           21.750,60 

TOTAL DAS RECEITAS           21.853,90 

TOTAL DAS DESPESAS           21.750,60 

SUPERÁVIT               103,30 

SETEMBRO
RECEITAS 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS DIVERSAS

RESUMO

MENSALIDADES SOCIAIS   20.713,00 

BENEFÍCIOS        790,00 

TRANSPORTADA MÊS ANTERIOR        219,50 

TOTAL   21.722,50 

ORDENADOS E SALÁRIOS     2.608,56 

FGTS        251,36 

REPASSE REGIONAL DO SERIDÓ        300,00 

AUXÍLIO TRANSPORTES        336,00 

ÁGUA, LUZ E TELEFONE        360,21 

DESPESAS COM VEÍCULOS/COMBUSTIVEL        918,58 

CONSERVAÇÕES E REPAROS     1.187,00 

IMPRESSOS        195,00 

EMPRÉSTIMO        210,00 

CORREIOS E TELEGRAFOS         96,00 

ASSESSORIA JURÍDICA     6.100,00 

ASSESSORIA CONTÁBEL        600,00 

ASSESSORIA DE IMPRENSA        500,00 

REPASSE CLUBE DO DENTE        790,00 

REPASSE MOSSORÓ     1.423,02 

SERVIÇOS DE TERCEIROS        860,00 

MATERIAL DE EXPEDIENTE        140,00 

MATERIAL DE INFORMÁTICA        205,00 

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE        102,00 

CÓPIAS E ENCARDENAÇÕES        238,78 

ALIMENTEÇÃO        240,00 

RESSARCIMENTOS     1.545,00 

ASSINATURA TV        168,90 

AUXÍLIO A SÓCIO EM SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA        600,00 

LOCAÇÃO MESAS/CADEIRAS        625,00 

SUBTOTAL   20.600,41 

DEPESAS BANCÁRIAS/IMPOSTOS/TAXAS         52,30 

JUROS/MULTAS/CORREÇÃO MONETÁRIA         84,52 

COMPRAS DIVERSAS        864,37 

SUBTOTAL     1.001,19 

TOTAL GERAL DAS DESPESAS   21.601,60 

TOTAL DAS RECEITAS   21.722,50 

TOTAL DAS DESPESAS   21.601,60 

SUPERÁVIT        120,90 

RECEITAS 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS DIVERSAS

RESUMO

AGOSTO

No intuito de caracterizar nossa gestão pautada no principio da transparência, a ASSPMBM/RN divulga seu 
demonstrativo financeiro referente aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2010. A prestação de contas da En-
tidade é elaborada sob a responsabilidade do Contador João Maria Silva Barreto (CRC 4971-RN). 

Companheiros e companheiras integrantes da PM do RN, ser sócio da ASSPMBM/RN é 
para mim um motivo de grande alegria e satisfação, pelas lutas e vitorias conquistadas através 
do empenho dessa diretoria  em defesa  das causas da categoria dos subtenentes,  sargentos e 
bombeiros militares. 

Sou sócio da ASSPMBM desde 1987, quando fui promovido a 3º sargento e hoje como 
subtenente sinto-me honrado em continuar apoiando os feitos desta entidade. 

Ser sócio significa desfrutar dos benefícios que a mesma tem oferecido, tais como: 
atendimento odontológico, plano de saúde, também tem facilitado o ingresso dos seus sócios e 
familiares em faculdades privadas, cursinho pré-vestibular, com descontos especiais. Dispon-
do também de assessoria jurídica nas áreas criminais, trabalhista entre outras, tudo para 
comodidade de seus associados. 

Com isso quero dizer a você companheiro que ainda não desfruta das vantagens de ser um 
sócio ASSPMBM, que possa fazê-lo já, pois você só tem a ganhar. Um abraço a todos!
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Kerginaldo Gerônimo de 
Almeida.

Subtenente PM/RN

A Palavra do Sócio
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Convênios
A ASSPMBM/RN possui convênio com diversas empresas em vários segmentos, entre eles, auto-escolas, faculdades, 

plano de saúde, dentre outros. 

Conheça mais detalhes sobre os convênios acessando o site: 
 

Para utilizar os benefícios e serviços oferecidos pela ASSPMBM/RN, 
o (a) associado (a) deve está em dia com as obrigações sociais e 
estatutárias, ter ao menos 06 (seis) meses de vínculo com a entidade e 
solicitar com antecedência o encaminhamento na secretaria da 
Entidade. Mais informações, ligar para secretaria da ASSPMBM, no 
telefone: (84) 3223 - 8601. 

http://www.asspmbmrn.org.br/associados/convenios

Sgt Frankelland Mota de Azevêdo 01/dez Sgt AusônioTalis Félix de Lima 12/dez St Luiz Bernardino da Si lva 25/dez
Sgt José Maurício Pereira 01/dez Sd José Maria Pereira da Si lva 12/dez Sgt Manoel Félix Neto 25/dez
Sgt Independente da Cruz Costa 03/dez Sgt Iranilson Ferreira de Moura 13/dez Sgt Francisco André dos Santos 26/dez
Sgt José Manoel Nunes Fi lho 03/dez Sgt Antonio Eduardo Lima de Araújo 15/dez Sgt Severino Fernandes Bezerra 26/dez
Sgt Uiataná Pereira de Sena 03/dez St Antonio Adelino dos Santos 15/dez Sgt César Costa de Souza 26/dez
Sgt Henrique Eduardo Ferreira de 04/dez St Francisco Canindé Ferreira 15/dez Sgt Eliabe Marques da Si lva 26/dez
Sgt Sebastião Costa Neto 04/dez Sgt José Basíl io Filho 16/dez Cb Amarildo dos Santos Canela 27/dez
Sgt José Ferreira Fi lho 06/dez Sgt Reinaldo Paulino dos Santos 17/dez Sgt Carlos Antonio de Gós 27/dez
Sgt Samuel Ramos Alves 06/dez St Antonio Fernandes de Queiróz 17/dez Sgt Magnus Mavignier da Si lva 28/dez
Sgt Kleber Correia Lima de Azevêdo 07/dez Sgt Luciano da Si lva Azevêdo 19/dez Sgt Ricardo Ribeiro de Souza 28/dez
Sgt Arnaudo José  Gomes 07/dez Sgt Pedro Rodrigues dos Santos 19/dez St Geraldo Xavier da Câmara 28/dez
St Antonio Batista da Tindade 07/dez Sd Joaci de Almeida Fi lho 20/dez Sgt Jailso Moura 29/dez
Sd Will iame Si lva da Rocha 08/dez Sgt Eustáquio Rufino de Oliveira 20/dez Sgt Reinaldo Eurico de Oliveira 29/dez
Sgt José Manoel de Lira 08/dez Sgt Erinaldo Malaquias da Si lva 21/dez St Reckitt Ferreira da Si lva 29/dez
Sgt Mário Hermes de Moura Fi lho 08/dez Sgt João Maria de Lima 22/dez Sd Joaci Batista de Lucena 31/dez
St Antonio Galvão 09/dez Sgt José Amadeu Vieira 22/dez Sgt Ednaldo Gonçalves de Lima 31/dez

Sgt Francisco Canindé de Souza 10/dez St Antonio Carlos da Costa 22/dez St João Nauta Alves Varela 31/dez
Sgt Josafá Ferreira 11/dez Sgt Aljean Batista do Nascimento 25/dez
Sgt Josivaldo José de Araújo 11/dez Sgt João Maria de Assis Varela 25/dez

Sgt Francisco Vieira Fernandes 01/jan Sgt Maricélia de Santana 12/jan Sgt Emanoel  de Sá Círiaco 19/jan
Sgt Marcio Nunes Gomes de Melo 02/jan Sgt Martha de Carvalho Fernandes 12/jan Sgt Fabio Martins da Si lva 20/jan
Sgt Juzemar da Si lva 05/jan St Francisco Hilário bezerra 13/jan Sgt José Gomes da Si lva 20/jan
Sgt Antonio Adelino Mateus de Oliveira 06/jan Sd Flávio Ferreira de Carvalho 14/jan Sgt Amarildo Nascimento da Costa 21/jan
Sgt Aristofanes Juvenal da Si lva 06/jan Sgt Mercurcio Venícius de Melo 14/jan Sgt Maria Tiani da Si lva 21/jan
Sgt Nativo Anselmo de Souza 09/jan Sd Eliomar Soares da Si lva 15/jan Sd Eloadi Peres 23/jan
Sgt João Paulino da Si lva 10/jan Pens Maria Madalena do Nascimento 16/jan Sgt João Soares de Paiva 24/jan
Sd João Alves Si lvestre da Si lva 11/jan Sgt Denise Dias de Alixandria 18/jan Sgt Josué Ribeiro dos Santos 24/jan

Sgt Ivoneide Ferreira da Si lva Faustino 12/jan Sgt Wilson Fernandes Fi lho 18/jan Sgt Clovis Marcio Ferreira de Lima 27/jan
Sgt Joaquim  Rocha Neto 12/jan St Charles Newton Kelly 18/jan Sgt Gilvan Batista de Araújo 31/jan

St José Cavalcante Sobrinho 01/fev Sgt José Bandeira Cavalcanti 12/fev Sgt Luciene Teixeira Lopes 19/fev
Sgt Luiz Cândido Gonçalves Fi lho 01/fev Sgt Paulo Eduardo Rodrigues da 13/fev St Juvenal Alves Cavalcanti 20/fev
Sgt Francisco Edson Fi lho 02/fev Sgt Joaquim Medeiros 14/fev Sgt Marta Matias de Carvalho 21/fev
Sgt Francisco Ezequiel Soares 02/fev Sgt João Maria Batista da Si i lva 15/fev Sgt Francisco de Assis RIBEIRO 22/fev
St Paulo Nailson de Souza 02/fev Sgt Raimundo Neres da Si lva 15/fev Sgt José de Arimatéia Lopes Dantas 22/fev

Sgt Francisco Canindé da Si lva 04/fev Sgt Willyams  Mesquita 15/fev Sgt Ubirajara Armando da Si lva 23/fev
Cb Fabiano Miranda da Si lva 07/fev St Geraldo Aguiar 16/fev Sgt Favio Benedito da Si lva 24/fev
St Francisco Abdias da Cruz 07/fev Sgt Alcione Maria Xavier de Paiva 17/fev Sgt Ronaldo Bezerra de Carvalho 24/fev

Pens Maria das Graças Belmont 07/fev Sgt Clébio de Bessa Barros 17/fev Sgt Sérgio Teixeira de Souza 24/fev
Sgt Valdemir José Bezerra 07/fev Sgt José Ribeiro Filho 17/fev Sgt Edival Vieira de souza 24/fev
Sgt Katiene Cristina Pessoa Dantas 09/fev Sgt Cícero Batista 18/fev Sgt José Arruda Lopes 25/fev
St Estácio Cavalcanti 12/fev Sgt João Barbosa de Melo 18/fev Sgt Ubirajara Melo de Holanda 25/fev

Sgt Francisco de Assis dos Santos 12/fev St José Pinheiro do Nascimento 18/fev Sgt Márcio Aurélio Cunha de 27/fev
Sgt Francisco Evaristo da Costa 12/fev Sgt Rivanildo Correia dos Santos 18/fev Pens Francisca Pinto Gonçalves 27/fev
Sgt Gilson Barrros Moreira 12/fev Sgt Francisco das Chagas Santos 19/fev Sgt Francisco de Assis Chaves 28/fev

ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO

ANIVERSARIANTES DE JANEIRO

ANIVERSARIANTES NO MÊS DE DEZ/10


