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SIGA A AOMESP

Prezados associados,

estamos começando a trabalhar sob o mandato que nos foi delegado
pelos eleitores em 3 de dezembro do ano passado e que vai até o dia 31 de
dezembro de 2023. Serão quatro anos de muita luta no judiciário, no par-
lamento – que é onde tudo é decidido, para o bem ou para o mal – e será
também um período de duas eleições: para prefeito e vereadores, este ano,
e em dois anos para presidente da República, deputados, senadores e go-
vernadores. Como se vê, serão anos muito movimentados. E nós quere-
mos atuar com muita firmeza e determinação sempre com o objetivo de
salvaguardar nossos interesses, que são os interesses de nossa categoria
profissional, e melhorar a segurança pública de nosso país a partir da-
queles que colocaremos em posição de governo e mando.

Internamente, já começamos a cumprir aquilo que prometemos na cam-
panha eleitoral. Já temos um representante na cidade de Araçatuba, e ele
está cuidando da preparação da infraestrutura necessária à implantação
de mais uma regional. O Ten Cel Guimarães, ora nosso representante,
será o diretor da regional tão logo ela se torne realidade para nós. É mais
um passo naquilo que chamamos de “descentralização administrativa”
na campanha. Nossa AOMESP está crescendo muito rapidamente em
razão da vitória na ação da integralização dos 100% do ALE no Padrão,
e precisamos de mais braços e cérebros para corresponder às expectativas
dos nossos associados.

Também já estamos cuidando de viabilizar outros itens do Plano de
Gestão que publicamos na campanha, e tudo será anunciado assim que
os primeiros passos forem dados.

Aproveito para desejar a todos um ano de 2020 muito proveitoso e
prazeroso. Aceitem meu abraço!



4 CLARINADAS DA TABATINGUERA - JANEIRO/2020

Posse da Diretoria Executiva e do
Conselho Fiscal - gestão 2020/2023

GESTÃO

No dia 10 deste mês, foi realiza-

da na Sede da AOMESP, em São Pau-
lo, a cerimônia de posse da Diretoria

Executiva e do Conselho Fiscal elei-
tos em 3 de dezembro do ano pas-

sado para o mandato 2020-2023.
Prestigiaram a cerimônia dezenas de

associados, todos os diretores regio-
nais da AOMESP, autoridades civis e

militares, dentre elas o Cel PM José
Roberto Rodrigues de Oliveira, secre-

tário municipal da Segurança Urbana
de São Paulo, e o Cel PM Antonio

Augusto Neves, que já foi juiz do Tri-
bunal de Justiça Militar e hoje é dire-

tor da Associação Paulista de Magis-
trados.

Coube ao presidente da Comis-
são Eleitoral, Cel PM Tomaz Alves

Cangerana, dar posse aos eleitos. Ele
fez um breve relato da eleição e da

apuração dos votos, e citou o resul-
tado que manteve como Presidente

o Cel PM Jorge Gonçalves e como vice-

Mesa de honra
presidida pelo Cel
PM Tomaz Alves

Cangerana,
presidente da

Comissão
Eleitoral.

Associados e
convidados
prestigiam a
cerimônia de
posse.
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presidente o Cap PM Marco Aurélio
Ramos de Carvalho. A declaração de

posse foi proferida com todos os elei-
tos (Presidente, Vice-presidente e

membros do Conselho Fiscal) posta-
dos de frente para o público.

Empossado, o presidente da Di-
retoria Executiva, Cel PM Jorge Gon-

çalves, agradeceu a todos os direto-
res e associados que lutaram por sua

reeleição e reafirmou seu objetivo de
fortalecer a AOMESP, trabalhar por sua

sustentabilidade e gerir os recursos
de forma adequada. O presidente

também falou que vai colocar em prá-
tica o Plano de Gestão divulgado na

campanha, e que todas as inovações
serão baseadas em critérios e serie-

dade de modo a não prejudicar a As-
sociação.

Depois da cerimônia foi servido um
coquetel.

Diretoria
No final deste mês, em obediên-

cia ao Estatuto, o Cel Jorge definiu a

Diretoria Executiva. Foram mantidos
em seus cargos o Cel PM Oscar Na-

GESTÃO

kada (Departamento de Finanças), a

Cel PM Hilda Magro (Departamento
de Administração) e o Cel PM Manoel

Carlos Abissi Nogueira (Departamen-
to Social e Marketing). Foram nomea-

dos o Ten Cel PM Vanderlei de Cam-
pos Segundo (Departamento Jurídi-

co) e o Ten Cel PM Glauco Tsuneimatu
(Departamento de Logística).

Os dois oficiais PM novatos na Di-
retoria têm larga experiência em suas

áreas de atuação. A última unidade
em que trabalhou o Ten Cel Glauco

foi a Diretoria de Tecnologia e Infor-

mação da Comunicação (responsá-
vel pela aquisição e manutenção de

equipamentos de comunicação das
viaturas PM e também de telefonia).

Antes, foi subdiretor de Logística.
O Ten Cel Campos é bacharel em

Direito com mestrado profissional em
Ciências Policiais de Segurança e Or-

dem Pública. Sua última unidade de
trabalho foi o 4º BAEP, como coman-

dante. Antes, trabalhou durante 21
anos no CDP/CIAF.

Ten Cel Campos Ten Cel Glauco

Começa processo de implantação
da Regional Araçatuba

Ten Cel Guimarães,  à esquerda do Cel Jorge.

Neste mês, o presidente da Dire-

toria Executiva da AOMESP, Cel PM Jor-
ge Gonçalves, deu o primeiro passo

na implantação da Regional Araçatu-
ba, um dos compromissos de cam-

panha. O presidente nomeou como
“Representante” da Associação na re-

gião o Ten Cel PM Manuel Alves Gui-
marães.

A missão do Representante é cui-

dar da infraestrutura de funcionamen-
to da futura Regional (imóvel, mobili-

ário, material de escritório etc.) para
depois assumi-la como Diretor.

Não há data preestabelecida para
o início das atividades da Regional,

mas o presidente espera que ela seja
inaugurada o mais breve possível.



6 CLARINADAS DA TABATINGUERA - JANEIRO/2020

REGIONAIS

Os diretores Maj Ismael e Cap Aser,
da Regional Jacareí, participaram da

solenidade alusiva ao 44º aniversário
do CPI/1, em São José dos Campos, e

da abertura da 32ª edição da “Opera-
ção Integrada”. O evento foi realizado

no dia 24 deste mês, no Parque Tecno-
lógico de São José dos Campos.

O vereador em São José do Rio Pre-
to, Cel PM Jean Charles Oliveira Diniz

Serbeto, nosso associado, visitou a Re-
gional no dia 14 deste mês. Em sua con-

ta no Instagram, ele publicou a visita e
revelou que na pauta do encontro foram

colocadas algumas demandas da Asso-
ciação visando melhorias para os asso-

ciados. “Fica nosso compromisso em
fazer um trabalho político para atender”,

observou. Ten Laércio (diretor da Regional), Cel Jean Charles e Cap Rodrigues (vice-diretor).

SEDE

Acima, aniversariantes
junto ao bolo para
cantar o “parabéns a
você”. Ao lado, o
sortudo do mês que
levou para casa uma
TV Full HD de 43”.

No dia 14 deste mês, a Sede re-

alizou a primeira festa de aniversari-
antes deste ano. Salão lotado como

sempre, muita alegria e descontra-
ção, encontros e reencontros de as-

sociados e amigos.
O presidente da Diretoria Executi-

va, Cel PM Jorge Gonçalves, abriu a
cerimônia fazendo um agradecimen-

to especial a todos que colaboraram
com sua campanha à reeleição e tam-

bém com os votos que o mantiveram
na Presidência da entidade.

O Cel Jorge objetiva realizar a fes-
ta de aniversariantes como vem acon-

tecendo. “Este é um encontro mara-
vilhoso que precisa se repetir sem-

pre”, disse. Terminou desejando mui-
ta saúde e felicidade aos aniversari-

antes e familiares.
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COLÔNIA

Aproveite as excursões organizadas
pelas Regionais

Os pacotes “sob medida” exclusivos para associados do Interior valem
para todo o período de baixa temporada. Foram planejados no sistema

“all inclusive” e incluem transporte em ônibus categoria “luxo”.

PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira
Chegada e acomodações. Jantar com cardápio especial + Cerveja ou
vinho, refrigerante, água, suco batidas
“Festagitação” de chegada com monitores

Sexta-feira
Café da manhã, atividades com monitores, praia e piscinas
Almoço
Bacalhoada à moda do chef + 2 opções de cardápio + Cerveja ou
vinho, refrigerante, água, suco batidas
Tarde
Atividades com monitores, futebol masculino, conjunto aquático,
encontro feminino e jogos de salão
Noite
“Noite Italiana” com música ao vivo e cardápio típico: massas,
queijos, embutidos + Cerveja ou vinho, refrigerante, água, suco
batidas

Sábado
Café da manhã, atividades com monitores, praia e piscinas
Almoço
Tradicional Feijoada com caipirinha à vontade + Cerveja ou vinho,
refrigerante, água, suco batidas. Música ao vivo: samba e chorinho
Tarde
Passeio de trenzinho pelos pontos turísticos e Centro Comercial
Noite
Jantar dançante, música ao vivo. Buffet especial, pratos frios e
quentes + Cerveja ou vinho, refrigerante, água, suco batidas

Domingo
Café da manhã, atividades com monitores, praia e piscinas
Almoço
Churrasco com música ao vivo Grupo “Samba da Pedra” + Cerveja
ou vinho, refrigerante, água, suco batidas. No intervalo, Bingo com
cartela grátis e prêmios surpresa e sorteios.
Noite
Jantar com cardápio especial + Cerveja ou vinho, refrigerante, água,
suco batidas + Bingo Milionário com prêmio “Surpresa”

Segunda-feira
Café da manhã. Foto de despedida e retorno para origem

R$ 620,00
(associado)

R$ 750,00
(não associado)

PAGUE EM
10 PARCELAS NO

CARTÃO DE
CRÉDITO

CRIANÇAS
até 4 anos: grátis

de 5 a 10 anos: 50%
acima de 10 anos: integral

Março - 5 a 9 - São José do Rio Preto
Março - 19 a 23 - Ribeirão Preto

Março - 26 a 30 - Taubaté
Abril - 2 a 6 - Sorocaba

Abril - 13 a 17 - São José do Rio Preto
Abril - 17 a 21 - Presidente Prudente

Abril - 23 a 27 - Bauru
Abril - 30 a 04 mai - Campinas

Setembro - 24 a 28 - Bauru
Outubro - 1 a 5 - Sorocaba

Outubro - 15 a 19 - Ribeirão Preto
Outubro - 22 a 26 - São José do Rio Preto

Novembro - 26 a 30 - Campinas

Junte-se ao grupo. Contate sua Regional.
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COLÔNIA

VERÃO
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Somente os participantes cadastrados e que contribuí-

ram entre 03/12/1970 e 04/10/1988 e que ainda não

resgataram seu saldo podem ter direito ao saque de suas

contas individuais (cotas).

Em caso de morte do cotista e não tendo ocorrido o

saque, seu dependente ou sucessor pode retirar integral-

mente os recursos da respectiva conta individual do Fundo

PIS-PASEP.

COMO FICO SABENDO O MEU SALDO JUNTO AO

FUNDO PIS/PASEP?

Os servidores e empregados públicos cotistas do PASEP

podem obter informações sobre sua conta individual junto

ao Banco do Brasil (agente pagador exclusivo e administra-

dor do PASEP). O BB disponibiliza área de consulta em seu

sítio eletrônico:

PASEP – www.bb.com.br/pasep

A consulta é feita pelo Número de Identificação Social

(NIS). Também é possível realizar a consulta fornecendo

número de CPF e data de nascimento; contudo, nem todos

cotistas estão cadastrados sob seu n. de CPF, de modo

que é recomendado que o cotista se dirija pessoalmente à

instituição bancária para averiguar eventual saldo.

Uma vez que estamos tratando de documentos antigos

PIS/PASEP: quem pode sacar e como sacar

LEGISLAÇÃO

Escritório Negri Advogados Associados

(extratos bancários desde o ano de 1970 até o ano de

1988), muito provavelmente, os extratos encontram-se

microfilmados, de modo que, o BB, eventualmente, irá es-

tipular um prazo para entrega do documento. Ao compare-

cer ao banco para requisitar tal documentação, o reco-

mendado é requerer o protocolo impresso do pedido de

extrato.

 REALIZEI O SAQUE DA MINHA CONTA

INDIVIDUALIZADA PASEP, PORÉM O VALOR ERA

ÍNFIMO/ZERO, O QUE FAZER?

Acaso o cotista tenha realizado o saque existente em

sua conta vinculada PASEP e tenha se deparado com uma

quantia irrisória e, desde que tal saque tenha ocorrido nos

5 (cinco) últimos anos, o contribuinte pode, eventualmen-

te, questionar tal valor em juízo. Acaso o saque tenha ocor-

rido em data anterior a cinco anos, qualquer pretensão de

revisão/complementação, muito provavelmente, estar-se-

ia fulminada pela prescrição.

Por outro lado, se o contribuinte realizara depósitos em

sua conta individual antes de 04/10/1988 e, ao tentar re-

alizar o saque, tenha se deparado com seu saldo zerado, o

cotista pode ter sido alvo de criminosos estelionatários.

Em ambos os casos, o recomendado é procurar um advo-

gado de sua confiança.
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JURÍDICO

A AOMESP mantém contrato como Escritório Negri Ad-

vogados Associados visando assistência jurídica na forma
regimental a todo o corpo associativo. Além de propor as

ações coletivas em prol dos associados, o Escritório tam-
bém atende o associado ou seu dependente, em particu-

lar, tanto na Sede como nas regionais, nas seguintes áreas:
 Direito Penal (comum e militar);

 Direito Processual Penal (comum e militar);
 Direito Civil;

 Direito de Família e Sucessões;
 Direito Administrativo;

 Foros Regionais;
 Distritos Policiais;

 Procedimentos administrativos públicos; e
 Direito do Trabalho.

Na área criminal, de acordo com o contrato, o Escritório
só não atende os crimes hediondos. Na área trabalhista,

atua nas ações contra a AOMESP e na de empregados do-
mésticos contra os associados  ou dependentes.

Ao necessitar da intervenção de um advogado em uma

AOMESP garante Assistência Jurídica
gratuita a seus associados

Veja quais são os procedimentos que deverão ser adotados quando da
necessidade da intervenção de um advogado em uma pendência
jurídica envolvendo o próprio associado ou seus dependentes.

pendência jurídica, o associado

deve entrar em contato com o
Departamento Jurídico da

AOMESP ou pessoalmente,
para que seja efetuada

a triagem do atendi-
mento. Em seguida, o

Jurídico vai expedir o
memorando, que é

uma guia para aten-
dimento no Escritório. Em

emergências, o associado pode contatar diretamente o Es-
critório (  3101-2665).

Despesas - O atendimento é gratuito. O associado ou

dependente fica responsável pelas custas, diligências e de-
mais despesas necessárias para cada caso em particular.

Só ocorrerá honorário se na ação houver benefício fi-
nanceiro para o associado. Nesses casos, ele serão cobra-

dos de acordo com a orientação da OAB/SP.

O Salão Social da AOMESP fica no primeiro andar da Sede
à Rua Tabatinguera, 278 - Centro. Espaço climatizado com
capacidade para abrigar 300 pessoas sentadas, dispõe de
mesas e cadeiras de ferro e vidro. No lado oposto à entrada
está um palco para grandes bandas e banheiros masculino e
feminino. Disponibiliza telão, sistema de som e iluminação
completos. O piso é laminado, ideal para dançar. Associados
têm preço especial. Consulte o Departamento Social e
Marketing pelo telefone (11) 3188-7500.

ALUGUEL A PREÇO ESPECIAL
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Diante da enorme pressão de en-
tidades de classe PM, de deputados

federais e estaduais PM, e do pró-
prio Comando Geral da Instituição, o

governador João Doria voltou atrás e
estendeu por um ano o prazo de apli-

cação dos artigos 24F e 24G-Caput
do Decreto-Lei 667/69, que trata do

Sistema de Proteção Social dos poli-
ciais e bombeiros militares.

Doria poderia ter estendido este
prazo para dois anos, conforme fa-

culta a Lei 13.954, de 16 de dezem-
bro do ano passado, mas optou pela

metade, ao contrário do que fizeram

JURÍDICO

O recuo do governador
governadores de 19 Estados.

O artigo 24 do Decreto-Lei 667/

69 assegura “a concessão de inativi-
dade remunerada aos militares dos

Estados, do Distrito Federal e dos Ter-
ritórios, e de pensão militar aos seus

beneficiários, a qualquer tempo, des-
de que tenham sido cumpridos, até

31 de dezembro de 2019, os requi-
sitos exigidos pela lei vigente do ente

federativo”. O artigo 24G estabelece
as regras para aqueles que não te-

nham completado, até 31 de dezem-
bro de 2019, o tempo mínimo.

Se fosse aplicada agora a Lei, co-

mo Doria queria, cerca de 2.000 po-
liciais da Ativa, em vias de com-

pletar o tempo para a Inatividade, se-
riam prejudicados porque seriam obri-

gados a cumprir o “pedágio” para
concessão do benefício.

A reviravolta, diante da pressão,
foi uma vitória parcial da categoria po-

licial-militar. O aspecto positivo é que
este episódio demonstrou, sobretu-

do, que a união das entidades, dos
parlamentares e do Comando da Ins-

tituição pode corrigir injustiças e mu-
dar o rumo de políticas governamen-

tais.
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Nas discussões sobre a reforma

da Previdência, aprovada pelo Con-
gresso Nacional no final do ano pas-

sado, as entidades de defesa dos po-
liciais militares estaduais lutaram

pela preservação de direitos e garan-
tias, e todo o esforço foi no sentido

de manter a paridade e a integrali-
dade, o que deu resultado positivo.

Alguma coisa seria perdida; não
havia maneira de manter tudo quan-

do o discurso do governo apelava para
esforço de todos. E a grande “perda”

PREVIDÊNCIA

Salário líquido vai diminuir. Não cabe
ação, diz advogado da AOMESP.

da categoria policial-militar, que re-

caiu especialmente sobre os invativos,
foi a taxação da previdência. A partir

deste ano, todos pagarão 9,5% so-
bre o salário bruto (e 10,5% a partir

do ano que vem). Antes, o imposto
incidia apenas sobre o que ultrapas-

sava o teto do INSS. Muitos inativos
verão seu salário líquido diminuir.

Diante disso, muita gente (futu-
ros candidados a cargos eletivos, prin-

cipalmente) fala em propositura de
mandado de segurança coletivo, pe-

las associações, para impedir a taxa-

ção, já que a Constituição Federal não
permite diminuição de salários.

O advogado da AOMESP,  Welling-
ton Negri da Silva, entende que não

há fundamento jurídico para tal ação.
Apesar de os inativos passarem a re-

ceber menos, “não houve redução do
salário bruto”, que é o que conta na

previsão constitucional, explica. A
AOMESP vai esperar os próximos pas-

sos do governo para ver se é possível
entrar com uma ação.
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GERAL

61610-9
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17136-A

64057-3
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8535-9

81535-7
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35944-A

31667-9
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30/11/2019

2/1/2020

19/12/2019

6/11/2019

12/11/2019

21/12/2019

25/12/2019

14/12/2019
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17/10/2019

29/11/2019
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24/12/2019

26/12/2019

16/12/2019

25/12/2019

26/11/2019

16/3/2019

24/10/2019

9/1/2020

4/12/2019

27/12/2019

28/11/2019

Cap ORIPEDES SANTIAGO CEDANO

1º Ten ANTONIO ESPEDITO MACHADO

1º Ten FUMIO KIMURA

1º Ten JAIR LOPES DE ALMEIDA

1º Ten WALTER FERNANDES DE OLIVEIRA

2º Ten DECIO ROBERTO PEDRO

2º Ten LISIONOR MARQUES DE ALMEIDA

Subten BENEDITO JOSE DO NASCIMENTO

Subten CARLITO JOAO DE DEUS

Subten JOSE MARTINS PAES NETO

Subten ORLANDO MANTOVANI

1º Sgt WALDOMIRO CARON

3º Sgt LUIZ ALESSIO SOSSAI

3º Sgt MAURILIO MARQUES DE OLIVEIRA

1º Sgt VALTER PENHA FERNANDES

Cb PAULO FERNANDO PITANGUY

Pens APARECIDA MIRA DE CAMPOS

Pens DALVA GONZAGA DE SOUZA

Pens EDNA GIMENEZ RAMOS

Pens GERSIA ANTONIOLO DE CASTRO

Pens GINNETTI OURIQUE DE CARVALHO

Pens MARGARIDA ORNI DE SOUZA

Pens MARIA MONTEIRO LUIZ

84410-1

772571-0

88841-9

67384-6

Faleceu no dia 28 deste mês, em Piracicaba (SP), o

Cel PM Aristides Trevisan, que foi presidente da Diretoria
Executiva da AOMESP no período 25 de janeiro de 1993 a

25 de janeiro de 1995.
Formado na Academia de Polícia Militar do Barro Bran-

co em 1959, o Cel Trevisan iniciou a vida profissional como
comandante do Destacamento da Força Pública de Pira-

cicaba, sendo o primeiro Oficial na cidade. Trabalhou tam-
bém em Campinas, Osasco, Mogi das Cruzes e São Pau-

lo. Pertenceu a 11 unidades militares e recebeu 55 elogi-
os em seu prontuário.

A AOMESP Solidária promoverá no dia 15 de fe-
vereiro, das 12 às 16 horas, no Salão Social da

Sede da AOMESP, seu já tradicional "Grito de Carna-
val com Festa do Chope" com música ao vivo para

dançar e pular.
Os convites estão à venda e podem ser adquiri-

dos na Gerência de Recursos Humanos por R$
50,00. Cada convite dá direito a três espetinhos de

churrasco (1 de carne bovina, 1 de frango e 1 de
linguiça), 1 farofa e 1 vinagrete, chope, refrigerante

e água à vontade.
A renda será em prol da AOMESP Solidária, grupo de

colaboradores que, hoje, socorre um orfanato com 20 cri-
anças (alimentação), um orfanato "day use" com 120 cri-

anças excepcionais (café da manhã e lanche da tarde) e
um asilo com 20 senhoras acamadas (papel toalha e luvas

de latex para manuseio).

Falece ex-presidente
da AOMESP

Em 18 de novembro de 2015, foi homenageado pela

Câmara Municipal de Piracicaba (foto) com um “Voto de
Congratulações” pelos relevantes serviços prestados à ci-

dade e ao Estado de São Paulo na área da Segurança
Pública.






