


EVENTOS 2019
reserve já!

Em São Paulo
(11) 3188-4722
(11) 3188-4716

Na Colônia
(13) 3425-1096
(13) 3425-6849

(13) 98-837-4172 (WhatsApp)

Nas Regionais
consulte telefones na
página 3 desta edição

FAÇA JÁ SUA RESERVA!

COLÔNIA DE FÉRIAS MARES DO SUL

PÁSCOA
18 a 21/4
Associados
10 x R$ 43,00
3 dias
6 refeições
Bingo
Passeio turístico
Jantar dançante
Crianças:
Ovos de Páscoa

JUNINA
28 a 30/6
Associados
10 x R$ 32,50
2 dias
4 refeições
Bingo
Passeio turístico
Festa Junina

PRIMAVERA
13 a 15/9
Associados
10 x R$ 33,00
2 dias
4 refeições
Bingo
Passeio turístico
Festa da Primavera

CRIANÇAS
11 a 13/10
Associados
10 x R$ 29,00
2 dias
4 refeições
Festa das Crianças
Jantar dançante
(GRÁTIS: crianças até
10 anos hospedadas
no mesmo quarto
dos pais)

FESTIVAL
14 a 17/11
Associados
10 x R$ 42,50
3 dias
5 refeições
Passeio turístico
Jantar dançante
Churrasco
“Noite Sertaneja”
“MPB épocas”
“Samba”

No Natal, pacote de 23 a 26 de dezembro ou de 23 a 29 de dezembro para
aproveitar até domingo. No Réveillon, pacote de 30 de dezembro a 2 de janeiro

ou de 30 de dezembro a 5 de janeiro, também para aproveitar até domingo.
Para ambos: 10 parcelas de R$ 50,00 e 10 parcelas de R$ 95,00 respec-

tivamente.
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DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente

Cel PM Jorge Gonçalves
Vice-presidente

Cap PM Marco Aurélio Ramos de Carvalho
Diretor Administrativo
Cel PM Hilda Magro
Diretor Financeiro

Cel PM Oscar Nakada
Diretor Social e Marketing

Cel PM Manoel Carlos Abissi Nogueira
Diretor Jurídico

Maj PM Dércio Chiconelo
Diretores Adjuntos

Cel PM Antônio Vicente
1º Ten PM Silvio Martin

1º Ten PM Silvio dos Reis Oliveira
2º Ten PM Oswaldo Evangelista do Nascimento

Suplente
Cap PM José Amâncio da Silva

CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente

Cel PM Ricardo Jacob
Vice-presidente

Maj PM Richards de Freitas Chaves
Conselheiros

2º Ten PM Guilherme Antônio do Nascimento (secretário)
Cap PM Euclides de Oliveira Faria

1º Ten PM José Vicente da Conceição
1º Ten PM Takeshi Sato

1º Ten PM José Pedro de Lima
1º Ten PM Deorival Bonilha

Pens. Darcy Franco da Rocha Silva

Suplentes
Ten Cel PM Gustavo Medeiros

CONSELHO FISCAL
Presidente

Maj PM Nelson Savioli
Vice-presidente

Maj PM João de Deus Braga
Conselheiros

Maj PM Yolando Bruno de Lima (secretário)
1º Ten PM Darci Miranda de Couto

Pens. Adélia Silvina de Andrade Sampaio

Suplente
1º Ten PM Daniel D’Attilio

REGIONAL TAUBATÉ
R. Dr. Renato G. Guimarães, 13 -  (12) 3632-6343

Diretor: Ten PM Arlindo Lemes
REGIONAL SANTOS

Av. Dino Bueno, 18 -  (13) 3231-8067
Diretor: Ten PM Wilson Alves Barreto

REGIONAL CAMPINAS
R. Pinheiro, 125 -  (19) 3272-6171

Diretor: Cap PM Renato Avelino da Silva
REGIONAL BAURU

Al. Dama da Noite, 456 -  (14) 3237-4000
Diretor: Ten Cel PM Silvio Orti
REGIONAL SOROCABA

R. Prof. Francisca Queiroz, 697 -  (15) 3221-0119
Diretor: Cel PM Luiz Alberto Pezato

REGIONAL JACAREÍ
R. Cons. Antônio Prado, 136 -  (12) 3961-9230

Diretor: Maj PM Ismael Xavier de Oliveira
REGIONAL RIBEIRÃO PRETO

R. João Clapp, 1300 -  (16) 3612-1950
Diretor: Ten PM Dalvo Rodrigues Mango
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SIGA A AOMESP

Prezados associados,

este é um mês muito especial para a Associação dos Oficiais Militares
do Estado de São Paulo, a nossa AOMESP, que chega aos 84 anos de
uma vida de trabalho árduo em prol dos associados e que tem sido coro-
ada de muitas vitórias em todos os campos de atuação. A importância de
nossa Associação no meio policial-militar foi bem destacada pelas auto-
ridades que compareceram à cerimônia de aniversário, o que nos encheu
de orgulho porque nos mostraram como exemplo a ser seguido.

Quero registrar aqui meus agradecimentos a todos os presidentes que
me antecederam no cargo, pois cada um deles contribuiu com uma gran-
de parcela de suor para que a AOMESP chegasse ao que é hoje. Por aqui
passaram grandes homens, que iniciaram grandes obras – como a Coopmil
e a Fermesp, que é a Federação das Entidades Representativas dos Milita-
res do Estado de São Paulo – ambas nascidas neste prédio da Rua Tabatin-
guera onde está nossa Sede.

Estou há dez anos na Presidência da Associação, e durante este tempo
todo tenho procurado fazer o melhor para os associados e para a entida-
de, sempre ao menor custo, otimizando os recursos, pensando no futuro
desta obra grandiosa que é nossa AOMESP. Já implementamos aqui mui-
tas melhorias, e muitas outras serão implementadas ainda este ano e nos
próximos, se Deus quiser. Conto com a colaboração de todos.

Temos um longo trabalho pela frente, principalmente na luta contra o
governo do Estado de São Paulo, que briga para não pagar aquilo a que
temos direito inalienável e que já foi objeto de ação vitoriosa na Justiça.
Sabemos que mais cedo ou mais tarde os frutos dessas ações virão para
que todos tenhamos tempos melhores. Merecidamente.
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JURÍDICO

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 a Diretoria Social e Marketing
pelo telefone (11) 3188-7500.

ALUGUEL A PREÇO ESPECIAL

Em 23 de novembro do ano pas-

sado, a juíza Ana Carolina Clemencio
Duprat Cardoso, da 11ª Vara da Fa-

zenda Pública do Estado de São Pau-
lo, determinou o pagamento dos adi-

cionais temporais Quinquênio e Sex-
ta-Parte dos associados da AOMESP

referente ao período 18/6/2015 a 1/
4/2018. A magistrada deu 90 dias

de prazo para que a Fazenda fizesse
o pagamento.

Antes de esgotar o prazo, a Fa-
zenda Estadual entrou com um Agra-

vo de Instrumento contra essa deci-
são, pedindo efeito suspensivo ale-

gando que o pagamento “importaria
em grave impacto nas contas públi-

cas a comprometer os serviços es-
senciais da Administração Pública”. O

desembargador Carlos Eduardo Pachi
suspendeu a ordem de pagamento da

Desembargador suspende ordem de
pagamento de Quinquênio e Sexta-parte

juíza até o julgamento definitivo do

recurso da Fazenda.
Ele escreveu: “Trata-se de agravo

de instrumento tirado contra a r. de-
cisão proferida que, dentre outras de-

terminações, concedeu o prazo de 90
dias para que a FESP efetue o paga-

mento, através de folha suplemen-
tar, dos valores compreendidos entre

a cassação da liminar que suspen-
deu a execução provisória (18/06/

2015), até a data da efetiva reim-
plantação da verba devida em folha

de pagamento (1º/04/2018).
Pedida a concessão de efeito

suspensivo ao recurso, em virtude de
lesão grave e de difícil reparação, pois

o montante a ser pago em folha su-
plementar, sem a respectiva previsão

orçamentária, importará em grave im-
pacto nas contas públicas a compro-

meter os serviços essenciais da Ad-

ministração Pública.
Defiro, assim, o efeito suspensivo

até o julgamento definitivo deste re-
curso.”

 
VITÓRIA GARANTIDA
Importante notar que o desembar-

gador não questionou a vitória da

AOMESP na Justiça, mas simples-
mente acatou o pedido do Estado.

Foi, portanto, uma decisão política,
não técnica. A ação continua vitorio-

sa, os associados da AOMESP não
perderam nada. O recurso da Fazen-

da fala apenas em falta de dinheiro
para o pagamento, o que não é des-

culpa para não pagar. Os advogados
da AOMESP já entraram um recurso

de agravo interno que está aguardan-
do julgamento do colegiado.

AOMESP já recorreu. Como trata-se de decisão monocrática, o Agravo da
Fazenda será julgado pelo colegiado. O julgamento ainda não foi marcado.



SOCIAL
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Aniversariantes do mês

Evento na Sede repetiu o sucesso dos anteriores
com muita alegria, animação, música ao vivo e
apresentação do Coral AOMESP. A Regional

Santos fez a primeira festa com todos os
aniversariantes do trimestre. Sucesso total,

muitos elogios, certeza de que o evento vai se
repetir ao longo do ano. Nas duas festas houve

sorteio de muitos prêmios, dentre eles um
aparelho de TV Full HD 43 polegadas.
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Na noite de 22 deste mês , o
presidente da AOMESP, Cel

PM Jorge Gonçalves, rece-
beu diretores, conselheiros, autorida-

des e dezenas de associados e seus
familiares para comemorar o 84º ani-

versário da Associação. Foram horas
cercadas de emoção e lembranças.

Nos discursos das autoridades, o re-
conhecimento pelo trabalho realiza-

do ao longo do tempo, pela pujança
da AOMESP e pela participação ati-

va nas movimentações políticas que
afetam sobremaneira a vida da Insti-

tuição e dos policiais militares.
O Cel Jorge enfatizou a importân-

cia da cerimônia, a décima sob sua
administração. Agradeceu a todas as

autoridades da Mesa e assinalou sua
alegria por reunir naquela noite tan-

tos amigos e companheiros num am-
biente fraterno e agradável. “Aliás, é

isto o que a AOMESP faz de melhor”,
salientou o Presidente. “A oportuni-

dade de aproximação dos associados,
que proporcionamos por meio de nos-

sos encontros, festas e bailes, é par-
te do nosso compromisso de dar mais

opções de lazer a todos.”
O Presidente da Diretoria Executi-

va também lembrou que, ao assumir

SOCIAL

AOMESP chega aos 84 anos de vida

a administração, a AOMESP contava

com pouco mais de 5 mil associa-
dos. Graças a um trabalho profissio-

nal e insistente, chega aos 84 anos
com mais de 23 mil associados. O

Cel Jorge destacou a atuação sem-
pre firme e dedicada do Escritório

Negri Advogados Associados, res-
ponsável por grandes vitórias jurídi-

cas para todos. “É certo que o Esta-
do ainda não fez os pagamentos de-

vidos, mas não há como escapar do
que já foi decidido pela Justiça, e mais

cedo ou mais tarde terá de pagar”,
garantiu.

O Cel Jorge ainda fa-
lou de seu estilo de admi-

nistração, sempre procu-
rando fazer mais e melhor

pelo menor custo, de mo-
do a não permitir o esva-

ziamento de recursos tão
duramente conquistados.

“Nossa Associação está
bem, financeiramente,

mas temos que garantir essa estabi-

lidade”, explicou.

É assim que tem sido feito desde
o dia 25 de março de 1935, quando

um grupo de oficiais reformados da
Força Pública aprovou por unanimi-

dade, em assembleia da qual parti-
ciparam 177 oficiais de vários pos-

tos, a constituição da Associação e
seu Estatuto, com a denominação de

Associação dos Oficiais Reformados
da Força Pública do Estado de São

Paulo.
Na mesma Assembleia foi eleita

a primeira diretoria, com a seguinte
constituição: Presidente - Maj Dr.

Arlindo de Carvalho Pinto; Vice-Presi-
dente - Ten Cel Afonso Luiz Cianciuli;

Secretário-Geral - Ten Cel Azarias Sil-
va; 1° Secretário - Cap Manoel de Oli-

veira Cravo; 2° Secretário - Ten Lou-
renço Raimundo de Oliveira; 1° Te-

soureiro - José Garcia; 2° Tesourei-
ro - Irineu Rangel de Carvalho.

Diretores, conselheiros e convidados cantam o “parabéns a você” à AOMESP.
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SOCIAL

Prestigiaram a cerimônia em
comemoração aos 84 anos
da AOMESP o deputado esta-
dual Coronel Telhada, o Cel PM
Vanderley Ramos (que represen-
tou o Comandante-geral Cel PM
Marcelo Vieira Salles), o Cel PM
José Roberto Rodrigues de Oli-
veira (secretário da Segurança
Urbana de São Paulo, que tam-
bém representou o prefeito Bruno
Covas), o Cel PM Roberto Alle-
gretti (presidente da AFAM e da
FERMESP – Federação das Enti-
dades Representativas de Milita-
res do Estado de São Paulo), o
Cel PM Hudson Tabajara Camil-
li (presidente da Coopmil), o Cel

PM Antonio Augusto Neves (que
já foi juiz do Tribunal de Justiça
Militar e é diretor da Associação
Paulista de Magistrados), o Sub-
ten Marco Antonio Zanca (presi-

dente da Associação de Subte-
nentes e Sargentos) e o Cb PM
Wilson de Oliveira Morais, pre-
sidente da Associação dos Cabos
e Soldados.

Deputado Estadual Coronel Telhada
“Cancelei dois compromissos para vir até esta Casa, por

sua importância e pelo que representa para nós. Coloco
meu gabinete à disposição de todos.”

 
Cel PM Wanderley Ramos
“É uma honra estar num local tão nobre, nesta noite de
confraternização, representando o Comandante-geral de

nossa Corporação.”
 

Cel PM José Roberto Rodrigues de Oliveira
“É sempre bom comemorar o aniversário da minha Associ-

ação com minha família.”

Cel PM Roberto Allegretti
“A AOMESP oferece a possibilidade de relacionamento hu-

mano numa época em que perdemos a capacidade de fa-
lar e ouvir; ela permite que as pessoas falem e ouçam.”

 
Cel PM Hudson Tabajara Camilli
“Sinto-me realmente em casa, aqui. Esta entidade trata as
pessoas com carinho em ambiente saudável, alegre e de

respeito. O que mais vale na vida é o relacionamento, e
esta Associação propicia isto.”

 
Cel PM Antonio Augusto Neves
“O que dá vida a esta Associação é a presença massiva dos
associados. Em outras entidades é difícil esta frequência,

que é o que dá vida a todos nós.”
 

Subten PM Marco Antonio Zanca
“Tenho me espelhado no Cel Jorge para dirigir a Associação

dos Subtenentes e Sargentos. Aqui estão pessoas interes-
sadas em preservar a família policial-militar.”

 
Cb PM Wilson de Oliveira Morais
“Também me espelho no Cel Jorge para dirigir a Associação
dos Cabos e Soldados. Parabéns apela sua administração,

cada dia trabalhando mais.”
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Cerca de 80 associados de Tau-

baté e região curtiram um ótimo final
de semana prolongado na Colônia de

Férias da AOMESP, em Itanhaém. Eles
chegaram na quinta-feira, 28, e só

foram embora na segunda, dia 1º de

COLÔNIA

Taubaté abre a temporada
de excursões das regionais

abril. Pegaram praia e piscina, fize-

ram o passeio de trenzinho pelos pon-
tos turísticos da cidade, curtiram a

noite em bailes com música ao vivo,
saborearam deliciosos pratos prepa-

rados pela equipe da cozinha da Co-
lônia em almoços e jantares

inesquecíveis.
O pessoal de Taubaté inau-

gurou uma série de excursões
programadas pelas regionais

para este ano (veja na página
seguinte). O pacote especial

“all inclusive” prevê uma happy
hour no final do passeio de

trenzinho pelos pontos turísti-
cos da cidade. É uma inovação

dos organizadores das ex-
cursões – e a primeira

agradou em cheio: água,
refrigerante e chope à von-

tade com batata frita e es-
petinhos de carne de fran-

go e bovina num restauran-
te bonito, aconchegante e

que dispensa ótimo aten-
dimento. A outra estreia foi

a do novo equipamento das
piscinas: conjuntos com-

postos de cadeira,
espreguiçadeira, me-

sinha e guarda-sol.
O presidente da

AOMESP, Cel PM Jor-
ge Gonçalves, pas-

sou o sábado e o do-
mingo na Colônia. Ele

participou dos even-
tos e inspecionou a

obra de manutenção das instalações

com vistas à obtenção do AVCB - Auto
de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

No domingo, após o almoço, o presi-
dente foi surpreendido pelos associ-

ados com um bolo em comemora-
ção ao seu aniversário, 89 anos com-

pletados naquele dia. O Cel Jorge
agradeceu pelo carinho recebido e

falou de sua administração voltada
para o associado, procurando fazer

sempre mais e melhor. Ele disse que
mais melhorias estão a caminho.
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COLÔNIA

25 - 29/abril - Campinas - 1 ônibus

25 - 29/abril - Sorocaba - 2 ônibus

19 - 23/setembro - Bauru - 2 ônibus

26 - 30/setembro - Sorocaba - 2 ônibus

17 - 21/outubro - Ribeirão Preto - 2 ônibus

REGIONAIS QUE JÁ DEFINIRAM
VIAGEM PARA A COLÔNIA

PACOTE ESPECIAL PARA REGIONAIS

(Exceto nos feriados de Independência, Aparecida,
Proclamação da República, Festa Junina, Festa da Primavera e Dia da Criança)

 5 dias - Sistema “all inclusive”

 transporte em ônibus categoria Luxo

 hospedagem

 café da manhã, almoço e jantar

 churrasco com pagode ao vivo (refri e cerveja à vontade)

 jantar dançante com música ao vivo (refri e cerveja à vontade)

 Passeio turístico com happy hour

Em até 10 parcelas no cartão de crédito

Para associados

Mais informações e agendamento
em sua Regional

R$ 580,00

Mais conforto para os turistas
no conjunto aquático

Os turistas da Colônia já
podem contar com um con-

forto a mais para aqueles
dias de sol: foram adquiri-

dos novos conjuntos de ca-
deira, espreguiçadeira, me-

sinha e guarda-sol exclusi-
vo para o conjunto aquáti-

co. Este equipamento fica-
rá guardado numa sala ao

lado das piscinas, protegido da ma-
resia. Haverá pessoal disponível para

atender ao associado assim que ele
chegar nas piscinas.

A aquisição do equipamento foi
mais um investimento feito pela Di-

retoria Executiva para proporcionar
mais comodidade ao associado em

seu momento de lazer. Mais melho-
rias serão implementadas ao longo

do ano já como preparativo para a
temporada de verão.

Já está em fase final a obra de

manutenção das instalações da Co-
lônia com vistas à obtenção do AVCB

- Auto de Vistoria do Corpo de Bom-
beiros. O documento atesta que o lo-

cal foi vistoriado e está em conformi-
dade quanto a segurança contra in-

cêndio e pânico previstas na legisla-
ção e no PPCI (Plano de Prevenção e

Combate de Incêndios). Tudo deverá
estar pronto em um mês.
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REGIONAIS

No dia 18 deste mês, os diretores das regionais Jacareí

(Maj Ismael e Cap Azer) e Taubaté (Ten Lemes e Ten Os-
car) estiveram no CPI/1, sediado em São José dos Cam-

pos. Foi uma visita de cortesia para dar as boas-vindas ao
novo comandante, Cel PM José Eduardo Stanelis de Aquino,

e seu chefe do Estado-Maior, o Maj PM Flávio José Pires.
Os diretores das duas regionais da AOMESP no Vale

do Paraíba, que sempre mantiveram ótimo relacionamento
com o CPI/1, prontificaram-se a ajudar o novo Comando

em tudo o que for possível – para o bem da Polícia Militar,
dos policiais e da Sociedade em geral. O presidente da

Diretoria Executiva, Cel PM Jorge Gonçalves, enviou um
abraço e votos de boa sorte no cargo.

Boas vindas ao
novo Cmt CPI 1

No início do ano, o Maj PM Ismael
recebeu um diploma de “Congratulações”

em reconhecimento “aos apoios e
parcerias com a Polícia Militar na Região

Metropolitana do Vale do Paraíba e
Litoral Norte”. O diploma foi assinado e

entregue pelo Cel PM Lourival da Silva
Júnior, então comandante do CPI-1.
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Av. Lins de Vasconcelos, 275 - (em frente ao Hospital Cruz Azul)

 (11) 3203-1564      (11) 3208-2731
audionixaparelhosauditivos@hotmail.com

APARELHOS  AUDITIVOS
100% DIGITAIS - PAGAMENTO FACILITADO

ATENDEMOS EM TODO O
ESTADO DE SÃO PAULO

audionix
aparelhos auditivos

INSTITUCIONAL

Evento começa a ganhar corpo
Este mês, na Sede

da AOMESP, foram reali-

zadas duas reuniões pre-
paratórias do XVII ENEME

que está sendo organi-
zado pela AOMESP e pela

DEFENDA PM, as duas
associações paulistas fi-

liadas à FENEME - Fede-
ração Nacional de Enti-

dades de Oficiais Militares Estaduais.
Participaram das reuniões o pre-

sidente da FENEME, Cel PMSC Mar-
lon Jorge Teza, o Cel PMSC Marcelo

Martínez Hipólito, o Cel PM Jorge Gon-
çalves, o Cap PM Marco Aurélio Ra-

mos de Carvalho e o Cel PM Ernesto
Puglia Neto. Ficou definido que o en-

contro será composto de duas pales-
tras magnas e vários painéis: Ciclo

Completo de Polícia, Ciclo Completo
em polícias de natureza militar, Re-

quisitos de ingresso nas polícias mili-
tares e nos corpos de bombeiros, Jus-

tiça Militar e a Lei 13.491, Sistema
de Proteção Social dos Militares e

Atividades Parlamentares, além de

discussões setoriais e provavelmente
reunião do CNCG - Conselho Nacio-

nal de Comandantes Gerais.
O XVII ENEME será no Hotel Ho-

liday Inn (Complexo do Sambódromo).
As inscrições podem ser feitas pelo

site www.feneme.org.br.
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PREVIDÊNCIA

FENEME esclarece dúvidas
A Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais – FENEME,

(à qual a AOMESPAOMESPAOMESPAOMESPAOMESP é filiada), lançou uma cartilha com perguntas
e respostas sobre a reforma da Previdência dos Militares que tramita no

Câmara Federal. As principais dúvidas dos Inativos estão aqui.
A cartilha completa está em www.aomesp.com.br.

O que é o Sistema de Proteção Social?
É o conjunto integrado de direitos, serviços e ações,

permanentes e interativas, de remuneração, pensão, saú-

de e assistência que visa a assegurar o amparo e a digni-
dade aos militares e aos seus dependentes, haja vista as

peculiaridades da profissão militar.

O que vem a ser paridade e integralidade?
“Integralidade” é passar para a inatividade com proventos

iguais à remuneração que o militar detinha na ativa. “Pari-
dade” é receber proventos de inatividade iguais à remune-

ração do respectivo Posto ou Graduação que detinha na
ativa, com os mesmos índices de reajustes, mesmo na

reserva, reformado ou na condição de pensionista.

Como fica o sistema de saúde para os Militares Es-
taduais e pensionistas?

Cada Estado regulará por ordenamento legal próprio,
porém não poderá utilizar percentuais de desconto da alí-

quota destinadas às pensões para tal fim.

Como será a migração dos militares estaduais para
o novo Sistema da PEC 06/19?

Os militares estaduais não possuem regime previden-
ciário, ficando atualmente a critério dos Estados a iniciati-

va de leis sobre as regras de inatividade e pensão militar.
Com a mudança constitucional, caberá à União legislar sobre

inatividade e pensão, que compõem o Sistema de Prote-
ção Social, por meio de Lei Complementar específica.

 
A Lei referente às regras de inatividade e pensões

das FFAA valerá para os Militares Estaduais?
Sim, somente até que Lei Complementar Federal espe-

cífica seja aprovada. Enquanto isso não ocorrer, será apli-

cado o previsto no PL 1.645/19 das Forças Armadas sobre

inatividade e pensão militar.

Qual será a alíquota de contribuição para o Sistema
de Proteção Social dos Militares e Pensionistas dos
Estados e do DF?

A alíquota será de 10,5% para todos: 7,5% em 2019;

8,5% em 2020; 9,5% em 2021; e 10,5% em 2022.

Como ficará o cálculo dos 17% sobre o tempo faltante
para as atuais mulheres militares dos Estados que vão
pra Reserva Remunerada com 25 anos?

Pela regra atual (PEC 06/19 c/c PL 1.645/19), o parâ-

metro foi integralmente o das Forças Armadas, tanto para
o sistema de proteção social (integralidade e paridade),

quanto para a alíquota (10,5%) e tempo de serviço do mi-
litar. Neste sentido, aplica-se a regra dos 30 anos das For-

ças Armadas em desfavor dos 25 constantes de regras es-
taduais para as mulheres.

E as leis Estaduais que tratam da Inatividade e pen-
sões de seus militares como ficam?

Serão todas derrogadas e perderão efeito, pois serão

aplicados os novos dispositivos estabelecidos na Emenda
Constitucional e na Lei Federal resultante da aprovação do

PL 1.645/19. Naquilo que não confrontarem a lei comple-
mentar federal continuam valendo, pois na PEC 06/19 a

União tratará somente de normas gerais de inatividade e
pensões, cabendo aos estados as normas gerais suple-

mentares e as normas específicas, portanto somente os
textos contrários a referida PEC e a Lei complementar te-

rão a sua eficácia suspensa, pois serão aplicados os novos
dispositivos estabelecidos na Emenda Constitucional e na

Lei Federal resultante da aprovação do PL 1.645/19.
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No dia 21 deste mês, a AOMESP

recebeu o Cel PMSC Marlon Jorge Te-
za, presidente da FENEME – Federa-

ção Nacional de Entidades de Ofici-
ais Militares Estaduais. Ele falou com

os associados especificamente sobre
a Lei Complementar que vai regular o

Sistema de Proteção Social dos mili-
tares na reforma da Previdência.

O Cel Marlon disse que, pelo pro-
jeto de LC enviado pelo governo à Câ-

mara Federal, tudo o que valer para
as Forças Armadas valerá para as po-

lícias militares e corpos de bombei-

Presidente da
FENEME na AOMESP

ros militares. É a “Si-

metria”. Sobre Inati-
vidade e Pensões,

está garantia a Integralidade e a Pa-
ridade. O Sistema de Proteção Social

dos Militares sairá do regime estadu-
al e será bancado pelo Tesouro.

O Cel Marlon disse que o ótimo
resultado conseguido com a LC só foi

possível porque agora os militares têm
uma bancada forte e numerosa no

Congresso. “Não fosse isso, estaría-
mos na vala comum da Previdência”,

disse. O presidente da FENEME elo-

giou muito o senador Major Olímpio,

que enfrentou setores do governo, co-
mo o Ministério da Economia, para

manter os direitos dos militares. A FE-
NEME congrega mais de 40 entida-

des de oficiais militares estaduais das
polícias militares e corpos de bom-

beiros estaduais e do Distrito Fede-
ral, reunindo cerca de 65 mil associ-

ados. De São Paulo, apenas AOMESP
e DEFENDA PM são filiadas.
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GERAL

81.358-3 Cel JANNETTE RIBEIRO FIUZA

2.432-5 Cel ORLANDO HILDEGARDO PIRÁGINE

61.499-8 Maj GERMANO VENICIO BERTTI

35.889-4 1º Ten CARLOS CAMARA

780.158-A 2º Ten SANDOVAL DE ANDRADE FILHO

66.821-4 2º Ten JENEZIO LEME DA SILVA

15.907-7 2º Ten IVO DO ESPIRITO SANTO MENDONÇA

20.826-4 2º Ten ISMAEL ALVES DE FARIA

49.121-7 Subten ADELIO SABINO

89.824-4 Subten JOAO ALCARAZ GARCIA

31.815-9 1º Sgt BENEDICTO JOSE DIAS

11.830+3 1º Sgt ORLANDO ALVES PEREIRA

6/2/2019

25/2/2019

27/2/2019

5/2/2019

15/2/2019

12/3/2019

1/2/2019

11/3/2019

9/12/2018

8/3/2019

20/2/2019

3/1/2019

N
EC

R
O

LO
G

IA

Na Sede, homenagem
no Dia da Mulher

Os voluntários da AOMESP Solidária agitaram a Sede no dia 8 de março com

uma homenagem às mulheres no Dia Internacional da Mulher. Todas puderam passar
pelo salão de maquiagem, pelo teste de pressão arterial e diabetes e pelo teste au-

ditométrico. Foram sorteados tratamentos no salão de beleza e no instituto de podologia, ambos na Sede.

15/2/2019

21/2/2019

27/2/2019

9/2/2019

15/3/2019

10/1/2019

13/1/2019

2/2/2019

19/2/2019

25/2/2019

19/2/2019

3/3/2019

32.594-5 1º Sgt ADAIR MOREIRA DA SILVA

26.678-7 1º Sgt ANTONIO FERREIRA ANDRADE

793.733-4 3º Sgt NELSON HORTA VALADARES

45.952-6 3º Sgt KLECIUS JOSE SILVA

770.765-7 Cb LAURO CEZAR QUINTANILHA

88.240-2 Cb JOSE ANTONIO DE SOUSA FILHO

Pens MARIA LOURDESDAVID

Pens BELMIRA CLEIS DE MENEZES

Pens AMELIA LIBONATI IDELFONSO

Pens IGNEZ DE CASTRO MORAES

Pens SIBEL DA CONCEIÇÃO VIANA

Pens CLARA IARACZEVSKI FIGUEIREDO

18 de maio
ALMOÇO DO
DIA DAS MÃES

15 de junho
FESTA JUNINA

20 de julho
FEIJOADA
COM PAGODE

21 de setembro
FESTA
DA PRIMAVERA

23 de novembro
ENCONTRO
DOS AMIGOS

PRÓXIMOS EVENTOS

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ENTIDADES BENEFICIADAS



AULAS DEAULAS DEAULAS DEAULAS DEAULAS DE
VIOLÃOVIOLÃOVIOLÃOVIOLÃOVIOLÃO, C, C, C, C, CANTOANTOANTOANTOANTO
E TECLADO/E TECLADO/E TECLADO/E TECLADO/E TECLADO/
PIANOPIANOPIANOPIANOPIANO

às quintas-feirasàs quintas-feirasàs quintas-feirasàs quintas-feirasàs quintas-feiras
das 15h30 às 18h30das 15h30 às 18h30das 15h30 às 18h30das 15h30 às 18h30das 15h30 às 18h30

 9521-70206 9521-70206 9521-70206 9521-70206 9521-70206




