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SIGA A AOMESP

Prezados associados,

quero lhes falar hoje da minha alegria com o resultado das eleições
que me garantiram a reeleição e a responsabilidade para dirigir a nossa
Associação nos próximos quatro anos. Nossa Chapa 1 ganhou com mais
de 76% dos votos válidos, uma vantagem expressiva em relação à chapa
concorrente, o que nos credencia para levar adiante o Plano de Gestão
que divulgamos em setembro. Este resultado é fruto do nosso trabalho que
foi reconhecido pelos associados, mas também fruto de uma campanha
honesta e “pé no chão” que começamos no final do primeiro semestre.

A nota triste desta eleição foram os ataques sistemáticos que sofremos
(eu, meu vice-presidente Cap PM Marco Aurélio Ramos de Carvalho, o
Escritório Negri e vários colaboradores) sempre com calúnias e mentiras
que, apesar de desmentidas nos nossos meios de comunicação, foram
reiteradas inúmeras vezes pelo nosso oponente como se a repetição fosse
capaz de transformar mentira em verdade. Experimentamos aqui as táti-
cas da escola de Goebbles... Lamentável.

Mas, apesar de tudo e de todos, vencemos. E posso afirmar com abso-
luta convicção que a AOMESP venceu. A exemplo do que estamos fazen-
do nos últimos anos, nossa Associação continuará a ser administrada
com respeito e sempre voltada ao bem comum de nossos associados. Não
nos lançaremos em aventuras; pelo contrário. Tudo o que escrevi no Pla-
no de Gestão que divulguei será cumprido à risca. A AOMESP para os
associados. Assim será.

Para além das eleições nesta edição, chamo a atenção de todos para a
reportagem sobre o Cartão AOMESP Saúde e para a inauguração de nos-
sa mais nova Regional, em Presidente Prudente. No mais, a eleição já faz
parte da história. Vamos para o dia a dia.
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O Cel PM Jorge Gonçalves foi re-
eleito Presidente da Diretoria Execu-

tiva da AOMESP para mais quatro
anos de mandato, de 2020 a 2023.

A Chapa 1, por ele liderada, venceu
com folga com 76% dos votos váli-

dos. 3.488 eleitores compareceram
para votar na Sede em São Paulo e

nas regionais Bauru, Campinas, Jaca-
reí, Presidente Prudente, Ribeirão Pre-

to, Santos, São José do Rio Preto,
Sorocaba e Taubaté. A posse está

marcada para o dia 10 de janeiro.
Com o presidente e o vice-presi-

dente, Cap PM Marco Aurélio Ramos

Cel Jorge reeleito

ADMINISTRAÇÃO

de Carvalho, foram eleitos também
os componentes do Conselho Fiscal.

Os demais diretores (Social e Marke-
ting, Financeiro, Administrativo e Ju-

rídico) serão designados pelo presi-
dente após a posse conforme preco-

niza o Estatuto Social da AOMESP. Os
atuais diretores das regionais serão

mantidos.
A eleição começou às 9 horas e

terminou pontualmente às 17 horas.
A Comissão Eleitoral presidida pelo

Cel PM Tomaz Alves Cangerana teve
pouco trabalho durante a votação,

com alguns requerimentos e dúvidas.

O resultado foi anunciado por volta
de 18h30. A Comissão Eleitoral foi

divulgando o resultado à medida que
as seções eleitorais informavam a

contagem em cada local de votação.
Faltando apenas duas regionais, e

com a vitória garantida, os apoiadores
do Cel Jorge começaram a comemo-

rar com grande festa.

Gestão
O Cel Jorge submeteu aos associ-

ados, com bastante antecedência,
seu Plano de Gestão. No documento

estão os compromissos que o presi-
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ADMINISTRAÇÃO

dente assumiu, sendo que o princi-
pal deles serviu também de lema de

campanha: A AOMESP para os asso-
ciados. “Muito do que aqui está” –

disse o Presidente no Plano – “como
se poderá notar, já vem sendo prati-

cado há anos, sem alarde. Trata-se,
portanto, da garantia da continuida-

de daquilo que está dando certo.”
 Aqui, o presidente referia-se à

atuação no Judiciário (para garantir a
manutenção de direitos e prerrogati-

vas), à Colônia de Férias (com inves-
timento contínuo em melhorias e com

a construção de novo bloco de apar-
tamentos), ao Plano de Descentra-

lização Administrativa (com a instala-
ção de novas regionais), à participa-

ção decisiva em entidades de defesa
dos policiais militares (a exemplo da

FENEME e da FERMESP) e à defesa
institucional da Polícia Militar.

De acordo com o Plano de Ges-
tão, o presidente deve implementar

inovações no patrimônio (com a aqui-
sição de novos polos de lazer na praia

e no campo), melhoria no atendimen-
to ao associado (com o treinamento

de funcionários), auxílio para compa-
nheiros em suas necessidades (as-

sistência aos enfermos e implanta-
ção do Clube de Descontos) e forta-

AOMESP ELEIÇÕES 2019 - RESULTADO FINAL

CHAPA 1 CHAPA 2 BRANCOS NULOS TOTALSEÇÃO ELEITORAL

Sede

Bauru

Campinas

Jacareí

Presidente Prudente

Ribeirão Preto

Santos

São José do Rio Preto

Sorocaba

Taubaté

TOTAIS .........................

352

281

219

147

140

318

267

226

266

418

2.634

420

78

107

15

20

75

35

16

39

14

819

3

0

1

1

0

3

4

5

1

1

19

10

0

1

1

1

0

0

2

0

1

16

785

359

328

164

161

396

306

249

306

434

3.488

lecimento das instituições represen-

tativas PM.

Campanha
A campanha eleitoral foi marcada

por infundadas acusações da chapa
contrária ao Cel Jorge. Os adversári-

os insistiram em dois pontos, mes-
mo depois que a AOMESP publicou

explicações detalhadas em sua pági-
na no Facebook. O primeiro foi o va-

lor pago ao Escritório Negri Advoga-
dos Associados, de cerca de R$ 4 mi-

lhões no ano passado, segundo a
oposição. Na verdade, o Balanço Ge-

ral aprovado pelo Conselho Delibera-
tivo mostra que o valor é apenas a

metade do mencionado.

A chapa contrária ao Cel Jorge ten-
tou convencer os eleitores sobre a

situação do Cap PM Marco Aurélio,
“um civil” segundo os acusadores. Na

verdade, o Cap PM Marco Aurélio foi
exonerado da Polícia Militar, a pedi-

do, naturalmente, e passou a perten-
cer à Reserva Não Remunerada, con-

servando a patente de Capitão. Có-
pia do Boletim Geral da PMESP, di-

vulgada pela chapa da oposição,
mostra isso. Mas a insistência em

convencer eleitores do contrário foi
até o final da campanha.

A chapa contrária também valeu-
se de apoiadores não associados à

AOMESP, dentre eles oficiais da Polí-
cia Militar, deputados federais, depu-

tados estaduais, civis (algo incompre-
ensível dado o discurso contra o Cap

Marco Aurélio) e associações coirmãs.
Até mesmo o senador Major Olímpio

foi convocado para compor a tropa
de choque da oposição e corres-

pondeu com vídeos de apoio e grava-
ções utilizadas em ligações telefôni-

cas. O resultado da eleição mostrou
que os eleitores não acreditaram no

canto da sereia do opositor.
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BENEFÍCIOS

A imensa maioria dos associados

já recebeu o Cartão AOMESP Saúde,
o mais novo benefício da AOMESP.

Simples, prático, gratuito. Quem uti-
lizou o cartão na compra de medica-

mentos comprovou que vale a pena.
“Usei meu cartão na compra da Insu-

lina XULTOPHY, que custa R$ 230,00,
e obtive um desconto de 35%, sain-

do por R$ 149,50”, conta o associa-
do Cb PM Moisés Elias de Souza Jú-

nior. Feitas as contas, só no descon-
to obtido na compra deste medica-

mento o associado já compensou o
valor da mensalidade da Associação.

Ele recebeu desconto de R$ 80,50;
a mensalidade AOMESP é R$ 75,60.

Relatos de casos assim começam
a aparecer de todos os lugares do

Estado de São Paulo. Afinal de con-
tas, quase todo mundo é obrigado a

encostar a barriga no balcão da far-
mácia todos os meses. A simples

apresentação do cartão e o número
do CPF garantem desconto de no

mínimo 30% nas redes Drogaria São
Paulo, Drogasil, Droga Raia, Drogaria

Onofre e Extrafarma. Vale para todo
o Brasil.

Na hora da compra
Em caso de dúvida do atendente

da drogaria, mostre o verso do cartão

com a marca do Autorizador Vidalink.

Cartão AOMESP Saúde:
quase todos já receberam

O Cartão AOMESP Saúde dá 30% de desconto em medicamentos nas redes
Drogaria São Paulo, Droga Raia, Drogasil, Drogaria Onofre e ExtraFarma,

além de preços especiais em extensa rede de médicos, laboratórios e clínicas.

Muitas drogarias relacionam nosso

convênio com o nome do Autorizador.
Este detalhe já está sendo resolvido

pela TEM, que administra o cartão.

Libere o cartão
Para começar a utilizar o cartão

para compra de medicamentos, bas-
ta ligar para a Central de Atendimen-

to da TEM nos números 4000-1640
(Capital e regiões metropolitanas) e

0800-836-88-36 (demais localida-
des). O atendimento funciona de se-

gunda à sexta-feira, das 7 às 19 ho-
ras. Você também vai receber uma

senha para ser utilizada na marca-
ção de consultas. O atendente vai

explicar tudo direitinho.
Um pequeno número de cartões

saiu da produção com a numeração
incompleta. Não se preocupe. O

atendente da TEM vai perceber isso

e vai informar que você vai receber o

novo cartão, pronto para uso, em seu
endereço, sem custo adicional.

Vale para todos
O Cartão AOMESP Saúde é um pla-

no familiar. Com ele serão atendidos

o associado, cônjuge e filhos. Outra
ótima característica do cartão é que

ele não prevê limite de idade; qual-
quer associado poderá utilizá-lo no

momento em que julgar oportuno.

O mais novo benefício da
AOMESP, totalmente
gratuito para os
associados, já começa a
dar resultados. Abaixo, o
associado Cb Moisés
Elias, que já economizou
o suficiente para pagar a
mensalidade da
Associação.
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COLÔNIA

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

PACOTES ESPECIAIS “ALL INCLUSIVE”
ORGANIZADOS PELAS REGIONAIS

Inclui transporte em ônibus categoria “Luxo”

VALIDADE
DE 5 DE MARÇO A 30 DE NOVEMBRO

(Exceto nos feriados de Páscoa, Independência,
Aparecida e Proclamação da República, e
eventos tradicionais como Festa Junina,

Festa da Primavera e Dia da Criança, e outros)

R$ 600,00
(associado)

R$ 700,00
(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

Ar condicionado
inaugurado

No dia 12 de outubro, o presidente da Diretoria

Executiva da AOMESP, Cel PM Jorge Gonçalves, acom-
panhado do vice, Cap PM Marco Aurélio Ramos de

Carvalho, inaugurou o sistema de ar condicionado
da Colônia de Férias. Foram instalados aparelhos

em todos os apartamentos do prédio principal e do
Anexo, e também no Restaurante.

O presidente contou que a AOMESP retomou a
Colônia em 2014, e que de lá para cá a Diretoria

vem investindo em melhorias para oferecer conforto
aos associados. “Quando recebemos a Colônia de

volta, ela estava destruída”, explicou o Cel Jorge.
“Foram necessários quase cinco anos de trabalho

árduo para colocá-la no mesmo nível de conforto e
excelência de prestação de serviços dos bons hotéis

da região, mas conseguimos”, comemorou. Cerca
de 30 associados prestigiaram a breve cerimônia.

Vários deles manifestaram-se em apoio à Diretoria
e agradecimentos pelas melhorias implementadas.

Hotelaria
Além do sistema de ar condicionado, o presiden-

te inaugurou também outras melhorias. Agora, a Co-

lônia oferece creme dental, sabonete, shampoo,
hidratante e toalhas de banho para os hóspedes,

sem custo. Também funciona o serviço de transpor-
te para a praia, em trenzinho turístico, onde os hós-

pedes têm à disposição guarda-sóis, mesas e cadei-
ras. Outra melhoria: a contratação de funcionários

para limpar e arrumar os quartos durante a estadia.
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COLÔNIA

Os associados de Campinas e re-
gião estiveram na Colônia no período
de 28 de novembro a 2 de dezembro.
Foram dias de muita alegria, lazer e
diversão. Tudo funcionando como deve,
atendimento impecável, comida de pri-
meira qualidade, monitores, passeios...
Todo mundo elogiou e já agendou re-
torno para o próximo ano. A especificação das excursões está na página 8.

Campinas
fecha o ano de
excursões
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Está inaugura-
da a mais nova re-

gional da AOMESP,
sediada em Presi-

dente Prudente. A
cerimônia foi no

dia 6 deste mês e
contou com a pre-

sença de mais de
150 associados,

autoridades civis e
militares, diretores e o presidente da

Diretoria Executiva, Cel PM Jorge Gon-
çalves. A de Presidente Prudente é a

nona Regional AOMESP e consta do
plano de descentralização administra-

tiva necessário para prestar serviços
com excelência aos associados.

Ao abrir a cerimônia, o Cel PM Ge-
raldo Fernandes Néspoli Berardinelli,

que já comandou o 18º BPM/I, disse
que é uma honra ter uma represen-

tação da AOMESP na cidade, muito
importante para aqueles que estão

longe da Capital. “Agora, temos opor-
tunidade de montar nossas carava-

nas para a Colônia de Férias como
as outras regionais fazem”, destacou.

Ele também chamou a atenção para
o papel de defesa institucional que a

AOMESP vem desempenhando, “o
que tem sido muito bem feito pela

atual administração”, elogiou.
Em seguida, o diretor da Regio-

nal, Ten Cel PM Carlos Vítor Negri da
Silva agradeceu ao presidente Cel

Jorge pela confiança em colocar a
Regional sob sua administração. É

uma Regional grande, com 55 muni-

ADMINISTRAÇÃO

9ª Regional inaugurada em
Presidente Prudente

cípios, e o primeiro passo

está sendo dado ao esta-
belecer contato com todos

os associados para ofere-
cer os serviços.

Presidente
O Cel Jorge falou da

descentralização adminis-

trativa necessária, já que a
AOMESP cresceu muito e as expec-

tativas de novo crescimento também
são muito grandes. É uma Associa-

ção sólida, com bons serviços pres-
tados aos associados. Ele também

falou dos benefícios – notadamente
a Colônia de Férias, a Assistência Ju-

rídica e a Assistência Funeral, lista à
qual outros serão acrescentados, co-

mo o Cartão AOMESP Saúde.
Ao falar dos êxitos conquistados

no Judiciário, com as ações que tan-
to beneficiaram os associados, o Cel

Jorge destacou o papel do Escritório
Negri, que tem sido decisivo nesta de-

fesa. Os associados logo começarão
a usufruir dos resultados da incorpo-

ração de 100% do ALE no Padrão, a

mais nova conquista da AOMESP.

“Este é o nosso papel”, destacou o
presidente, “e assim vamos continu-

ar para melhorar a qualidade de vida
de todos”, disse.

O Presidente também rememorou
a história da Associação, falou dos

presidentes que o antecederam e de
suas realizações, e destacou a equi-

pe de diretores regionais que traba-
lham em estreita sintonia com a Pre-

sidência e sempre junto dos associa-
dos. Disse, também, da oportunida-

de de congraçamento, de fortaleci-
mento de amizades e de reencontros

com as reuniões que a Associação
oferece, o que será feito também em

Presidente Prudente.
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JURÍDICO

A AOMESP mantém contrato como Escritório Negri Ad-
vogados Associados para garantir assistência jurídica gra-

tuita a todo o corpo associativo. Além de propor as ações
coletivas em prol dos associados, o Escritório também aten-

de o associado ou seu dependente, em particular, tanto na
Sede como nas regionais, nas seguintes áreas jurídicas:

 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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INSTITUCIONAL

A AOMESP esteve na reunião da
FERMESP – Federação das Entidades

Representativas dos Militares do Es-
tado de São Paulo com os deputa-

dos estaduais eleitos pelos policiais
militares. Estiveram presentes os de-

putados Major Mecca, Coronel Telha-
da, Conte Lopes e Coronel Nishikawa.

O objetivo era definir estratégias de
atuação no atual cenário político e co-

mo as entidades podem ajudar na
condução do trabalho dos deputados.

O Coronel Telhada disse que não
há união forte entre os deputados,

para trabalhar em conjunto, e que fal-
ta coesão de pensamento. Conte

AOMESP na reunião da FERMESP
Lopes explicou o jogo polí-
tico que impera na Alesp e

disse que vota a favor da
Polícia Militar sempre. O

Coronel Nishikawa disse
que todos os funcionários

públicos estão sendo pre-
judicados pelo projeto de

Previdência do governo. O
Major Mecca disse que é

necessária uma estratégia para o ano
que vem. Segundo ele, na manifes-

tação de 27 de setembro o governo
viu a força que os policiais militares

têm mas falta comando, união.
Ao final da reunião, os represen-

tantes de associações decidiram rea-
lizar reuniões periódicas para acom-

panhar o trabalho no legislativo. Es-
sas reuniões devem anteceder as reu-

niões trimestrais da FERMESP com o
governador João Doria.
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POLÍCIA MILITAR

O Plenário do Senado aprovou o
PL 1645/2019, do governo, que tra-

ta do Sistema de Proteção Social dos
Militar. A votação da matéria foi fruto

de acordo proposto pelo presidente
da Casa, senador Davi Alcolumbre,

com as lideranças partidárias. O pro-
jeto foi aprovado na Comissão de Re-

lações Exteriores e Defesa Nacional
(CRE) e enviado em regime de urgên-

cia para o plenário, e segue agora para
sanção da Presidência da República.

Além de reestruturar a carreira e
criar novas regras relativas à aposen-

tadoria de militares, o projeto ainda
espelha essas regras com as que vão

vigorar para as polícias militares e os

Senado aprova PL 1645/2019
corpos de bombeiros estaduais.

O PL cria o Adicional de Compen-

sação de Disponibilidade Militar, re-
lativo à disponibilidade permanen-

te e à dedicação exclusiva, caracte-
rísticas da carreira. Esse adicional no

soldo será maior quanto maior for a
patente do militar, tanto para oficiais

quanto para praças. Varia de 5% para
militares em início de carreira a 32%

no final. Para oficiais-generais, o
percentual vai de 35% a 41%.

Ativos, inativos e pensionistas pas-
sarão a recolher pelo menos 10,5%

nos proventos para o sistema de se-
guridade, a partir de 2021. A alíquota

chega a 14%, no caso de filhas pen-

sionistas vitalícias não inválidas. O
texto também aumenta o tempo de

serviço mínimo para aposentadoria de
30 para 35 anos e reduz o rol de de-

pendentes e pensionistas. A perma-
nência em cada posto também fica-

rá mais longa.
Para a FENEME - Federação Na-

cional de Entidades de Oficiais Mili-
tares Estaduais (à qual a AOMESP é

filiada), a aprovação do PL foi uma
grande conquista para policiais e bom-

beiros militares pela simetria que es-
tabelece entre as Forças Armadas e

as polícias e corpos de bombeiros mi-
litares estaduais. Os direitos e prer-

rogativas foram preservados.
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POLÍCIA MILITAR

O governador João Doria sancio-

nou no dia 25 deste mês a Lei Com-
plementar nº 1.349 que altera dis-

positivos da Lei nº 452 que instituiu
a Caixa Beneficente da Polícia Mili-

tar. A nova lei altera o artigo 35 da
452 para garantir assistência jurídica

aos policiais militares no cometimento
de crimes em razão da função.

A lei resgata uma atividade da
CBPM com inovações. Hoje, a autar-

quia tem legitimidade para prestar
“assistência judiciária” garantindo

defesa ao PM a partir do momento
em que ele se torna réu. Com a alte-

ração dos dispositivos, a CBPM po-
derá prestar “assistência jurídica” em

todas as fases do processo, desde o
momento do registro do BO.

Além disso, o rol de crimes pre-
vistos será alargado, com o decreto

CBPM passará a prestar
Assistência Jurídica aos PM

que regulamentará a lei, e deverá con-

templar também crimes de abuso de
autoridade, fuga de preso, desobedi-

ência, improbidade e crimes culposos
de trânsito, dentre outros.

A contratação dos advogados ou
das bancas será feita por meio de

Edital de Credenciamento a ser di-
vulgado pela CBPM nos próximos

dias. O edital vai estabelecer os cri-
térios pelos quais os profissionais

serão habilitados, e levará em conta
principalmente a experiência e o co-

nhecimento de Justiça Militar.
Os advogados serão remunerados

segundo tabela da OAB, pela CBPM,
que já tem verba prevista no Orça-

mento do Estado para o ano que vem.
Nem um centavo sairá da receita da

CBPM. A nova redação do artigo 35
da 452 estabelece que “as despe-

sas resultantes da execução desta lei

complementar correrão à conta das
dotações orçamentárias”.

Para garantir a eficiência do servi-
ço e da aplicação da Lei, a CBPM –

com o Comando Geral da Polícia Mi-
litar e a Secretaria da Segurança Pú-

blica – pretende dividir o Estado em
15 regiões, com base nos próprios

Comandos regionais, de modo a con-
tar com pelo menos uma banca de

advogados ou advogado em cada re-
gião. Os advogados deverão ser acio-

nados pelas unidades PM, mais pre-
cisamente pelo Plantão de Polícia Ju-

diciária Militar. “Queremos atuar na
defesa do PM o mais rápido possí-

vel”, explica o Superintendente da
CBPM, Cel PM Luís Henrique Falconi.

A Lei entrará em vigor no dia 1º
de janeiro do ano que vem.
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Cel ARNALDO FERREIRA BARRETO

Maj CARLOS ALBERTO DUARTE PINHEIRO

Maj EDSON CAPONE DE MOARAES

Maj EDSON MATEUS DOS SANTOS

Cap NIVALDO MORAES

Cap SEBASTIAO VASCO DE FARIA FILHO

1º Ten TASSO ARRAES DE MELO

1º Ten ELICIO TEIXEIRA

1º Ten FERDINANDO JOSE CONTI

1º Ten JOAO PINHEIRO

2º Ten PAULO SILAS RIBEIRO

2º Ten EDMUNDO BORDER

Subten JOAO RODRIGUES DIAS

Subten ANTONIO DIAS DE ARAUJO FILHO

1º Sgt DINEI LUIZ SESSO

1º Sgt JOSE BARBARA

1º Sgt JOSE FERNANDO MARCELINO

1º Sgt MANOEL EVANGELISTA OLIVEIRA

1º Sgt MARIO JOSE CELESTINO

1º Sgt PEDRO JOSE LEITE

1º Sgt RIVANIR MIRANDA DAS GRAÇAS

3º Sgt ANDRE LUIZ GONÇALVES

3º Sgt JOSE GERALDO DA SILVA

3º Sgt LAERCIO MORAIS DA SILVA

Sd MARCO ANTONIO AMARANTE

AUREA JOSEFINA DE OLIVEIRA

DEOLINDA DA ROCHA FREITAS

HERMINDA RIBEIRO DA SILVA

IRMA GIBIN VITURINO

MARIA AUXILIADORA BARBOSA MOREIRA

MARIA VANUSA PINHEIRO GUIMARAES

MARTA SILVIA BONIFACIO

NILDA MARIA DE ARAUJO

THEREZINHA FERREIRA ARAUJO SIQUEIRA
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