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“Quero agradecer a todos 
que de forma direta ou 
indireta ajudaram a 
construir a nossa história e 
fizeram da associação dos 
subtenentes e sargentos 
uma instituição consolidada 
e comprometida com o bem 
comum.”

Fundada em 12 de março de 1936 a Associação dos Subtenentes 
e Sargentos Policiais Militares e Bombeiros Militares do RN é uma das 
entidades, que congrega militares estaduais, mais antiga do Brasil. 

Inicialmente (1936) a entidade chamava-se Sociedade Bene-
ficente dos Subtenentes e Sargentos da Força Policial. Em 12 de 
junho de 1959 foi feito um novo registro com nova denominação 
de Sociedade Beneficente dos Subtenentes e Sargentos da Polícia 
Militar (SBSSPM/RN). Posteriormente, em 08 de dezembro de 1991 
em virtude de reforma estatutária passa a denominar-se Associa-
ção dos Subtenentes e Sargentos da Policia Militar do Estado do Rio 
Grande do (ASSPM/RN). Entretanto, a partir de 2001 para se adequar 
a uma nova realidade em função do desmembramento do Corpo 
de Bombeiros que não está mais subordinado a Polícia Militar, pas-
sou a chamar-se Associação dos Subtenentes e Sargentos Policiais 
Militares e Bombeiros Militares do Estado do Rio Grande do Norte 
(ASSPMBMRN), permanecendo até os dias atuais.

No dia 14 de novembro de 1949 a ASSPMBMRN foi reconhe-
cida de Utilidade Pública Estadual (Lei n.º 259 de 14 de novembro 
de 1949) pelo então Governador José Augusto Varela. Já em 08 de 
agosto de 1979, a Entidade é reconhecida de Utilidade Pública Mu-
nicipal (Lei n.º 2.648, de 08 de agosto de 1979) pela Prefeitura Mu-
nicipal do Natal. Tal ato foi publicado no Diário Oficial do dia 23 de 
agosto de 1979, edição n.º 4.651, página 4.

Portanto, no dia 12 de março de 2016, nossa entidade comple-
tou 80 anos de fundação. Nossa gestão sente-se honrada em fazer 
parte desse momento histórico.

É importante destacar que a nossa trajetória tem sido marcada 
por lutas e conquistas que fazem da ASSPMBMRN uma associação 
atuante e comprometida com as causas coletivas dos profissionais 
Policiais Militares e Bombeiros Militares do RN.

Quero agradecer a todos que de forma direta ou indireta aju-
daram a construir a nossa história e fizeram da Associação dos Sub-
tenentes e Sargentos uma instituição consolidada e comprometida 
com o bem comum. Mas quero agradecer, especialmente, aos nos-
sos associados, razão maior da nossa existência. 

Parabéns ASSPMBMRN.

Sargento Eliabe Marques
Presidente da ASSPMBMRN

No dia 12 de março de 2016 a Associação 
dos Subtenentes e Sargentos Policiais e Bom-
beiros Militares do Rio Grande do Norte - ASS-
PMBMRN comemorou 80 anos de existência. 
A entidade tem se caracterizado pela defesa 
constante de seus associados, seja em ações 
coletivas e/ou individuais. Portanto, a trajetória 
da instituição tem sido marcada por lutas e con-
quistas que colocam a Associação dos Subte-
nentes e Sargentos numa posição de destaque, 
sendo uma das mais antigas instituições do Bra-
sil que congrega militar estadual.

Fundada em 12 de março de 1936 e conside-
rada uma das associações mais antigas do Brasil, 

a entidade incialmente se chamava Sociedade 
Beneficente dos Subtenentes e Sargentos da 
Força Policial, somente em 2001, após algumas 
alterações no nome e com a reforma estatutá-
ria é que houve a mudança para o atual nome. 
Ao longo dessas 8 décadas a ASSPMBMRN tem 
trabalhado para valorizar seus associados. O re-
sultado dessa luta tem sido o fortalecimento da 
entidade dentro e fora do Estado. 

Atualmente a Associação é constituída de 
um quadro social composto por Subtenentes 
e Sargentos Policiais Militares e Bombeiros 
Militares ativos e inativos que são denomi-
nados associados afetivos. Porém, a entidade 

também congrega em seu quadro social Ca-
bos, Soldados e pensionistas que são associa-
dos recreativos. 

Presidente da associação, o sargento Eliabe 
Marques, agradece a todos que contribuíram, 
e continuam contribuindo, direta ou indireta-
mente, para o sucesso e crescimento da ASS-
PMBMRN. “Presidir a Associação dos Subtenen-
tes e Sargentos é motivo de honra, orgulho e 
privilegio, porém, de muita responsabilidade. 
Nosso objetivo é se manter cada vez mais for-
te e atuante na defesa individual e coletiva de 
todos os ASSOCIADOS razão maior da nossa 
existência”, afirma Eliabe.  
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conheça a história de Lutas e 
conQuistas da assPmBmrn Que 

comemora 80 anos 
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A Lei de Promoções de Praças impôs 
uma nova realidade na vida profissional dos 
militares do Rio Grande do Norte. Sanciona-
da em 2014, a Lei Complementar nº 515 afir-
ma que os praças “terão acesso e a evolução 
na hierarquia militar, mediante promoção 
de forma seletiva, gradual e sucessiva, que 
se dará através de ato administrativo vin-
culado”. Próximo de completar quatro anos 
da sua aprovação, ainda é possível perceber 
que muita coisa precisa ser realizada para 
que a lei seja cumprida integralmente. 

As próximas promoções, prometidas em 
acordo com o Governo do estado para 21 de 
abril, já estão em tramite e garantida, segun-
do a Secretaria de Segurança. O presidente 
da Associação dos Subtenentes e Sargentos 
Policiais e Bombeiros Militares do Rio Grande 
do Norte – ASSPMBMRN, o Sargento Eliabe 
Marques lembra que o militar antes da lei de 
promoções de praças, após 30 anos de sua 
vida profissional, defendendo a vida e patri-
mônio da população potiguar, mesmo com 
risco da própria vida ia pra reserva como 
soldado. “Hoje, graças a LPP essa realidade 
foi modificada. Porém a gente destaca que 
esses avanços só foram possíveis graças a 
luta constante, inteligente e responsável da 
categoria da Polícia e Bombeiro Militar. 

O não cumprimento da Lei de Promoção 
de Praças por parte do Governo do Estado 

em alguns momentos, levaram as Associa-
ções Representativas de Policias e Bombeiros 
Militares a várias mobilizações, entre reuniões 
com as autoridades, assembleias, audiência 
pública e atos públicos, como acampar por 15 
dias em frente à Governadoria. No último ano 
foram promovidos mais 2.300 policiais e bom-
beiros, sendo essa a maior quantidade de pro-

moções da história do Rio Grande do Norte.
Para Eliabe, a lei não é perfeita e precisa 

passar por ajustes, porém é inegável os be-
nefícios que ela possibilitou. “Vamos continu-
ar lutando pra que a gente possamos aper-
feiçoar mais ainda as demandas referentes 
à ascensão funcional do profissional militar 
estadual”, afirma o Sargento.

caPa escaLa comPuLsória

Lei de Promoções de Praças: a Luta continua

FaLta de organização em escaLas 
Para grandes eventos causa 
revoLta na PoLícia miLitarvotação em assemBLeia Prorroga mandato 

da atuaL diretoria da assPmBmrn 

Policiais e BomBeiros militares aguardam novas Promoções Prometidas Pelo governo

As rotinas desgastantes dos policiais e 
bombeiros militares conseguem ser agra-
vadas com as escalas compulsórias. De 
acordo com a lei complementar n° 406/99 
que dispõe da criação da diária operacional 
para Polícia Civil e Militar do Estado, nela o 
caráter voluntário é explícito em eventos 
previsíveis. Ou seja, previamente deve ser 
definida um lista com policiais e bombeiros 
que tivessem interesse em trabalhar nesses 
eventos em seu dia de descanso. Porém, 
essa não é a atual realidade. Militares des-
gastados são colocados em serviço no dia 
que seria considerado sua folga sem rece-
ber valores extra.

De acordo o soldado Dalchem Viana, presi-
dente da Associação dos Bombeiros Militares do 
RN, esse absurdo além de estar fora da lei tam-
bém gera estresse físico e emocional ao policial 
e bombeiro, “policiais sobrecarregados nas ruas 
aumentam a possibilidade de erro devido à so-
brecarga e o estresse adicional em uma ativida-
de já estressante por sua natureza. Uma polícia 

cidadã se faz com policiais cidadãos, com direi-
tos e deveres”, reflete.

Essa problemática volta sempre a acontecer 
porque os comandos não se organizam ou não 
obedecem a esse cadastro voluntário. Para au-
xiliar os militares nessa questão as associações 
possuem assessorias jurídicas que estão dispo-
níveis para os associados que se considerar pre-
judicados com as escalas. 

“O que a categoria luta é por um regula-
mento atualizado, inclusive com a atualização 
dos valores percebidos pelo período de seis 
horas, que hoje é de apenas R$ 50, e que seja 
sobretudo respeitado o caráter voluntário em 
eventos periódicos”, conclui Dalchen.

Nesse sentido o papel das entidades repre-
sentavidas é essencial para lutar pelo respeito 
ao direito do cadastro voluntário, existe uma 
comissão da Secretaria de Estado da Segurança 
Pública e Defesa Social que trabalha para atu-
alizar as legislações, propondo medidas para 
normatização por uma lei específica sobre as 
escalas compulsórias.

No dia 27 de fevereiro aconteceu Assem-
bleia Geral na Associação dos Subtenentes e 
Sargentos Policias e Bombeiros Militares do Rio 
Grande do Norte – ASSPMBMRN. Entre as princi-
pais pautas estava a discussão do prorrogamen-
to da atual diretoria executiva e conselho fiscal, 
por 12 meses, conforme previsto no artigo 111 
do Estatuto da associação.

De acordo com o Sargento Eliabe Marques, 
presidente da ASSPMBMRN as eleições deste 
ano entraria em conflito com as eleições muni-
cipais que acontecem em outubro, desta forma, 
com a mudança a atual gestão continuaria a 
luta e o trabalho constante que vem realizando 
por mais um ano e em agosto de 2017 aconte-
ceriam as novas eleições da instituição.

Com maioria unanime a pauta da prorroga-
ção foi aprovada pelos associados presentes na 
Assembleia. “Daremos continuidade aos atuais 

PaLavrado 
do associado

durante a Assembleia geral, em que a diretoria da 
ASSPMBMRN informou aos associados sobre as pautas 
e demandas das lutas da categoria, batemos um rápi-
do papo com o 2º Sargento Henrique Julião e entre os 
vários assuntos, o policial lembrou da importância de 
ser associado e que é essencial haver uma união na ca-
tegoria, para que junto à diretoria, todos possam lutar 
por dias melhores e mais respeito na profissão.

“o que eu posso falar da associação é que nas ges-
tões anteriores não víamos tanta proximidade e com a 
chegada do Sargento Eliabe Marques, houveram muitas 
mudanças, tanta na estrutura da sede da ASSPMBMRN 
como também na qualidade do atendimento aos asso-
ciados, principalmente com o setor jurídico que vem re-
alizando um excelente trabalho”, lembra o 2º Sargento.

Julião aproveitou o espaço para dizer que deseja, 
principalmente, mais união este ano. “Que os associa-
dos entendam que a associação também é a nossa 
casa, por isso precisamos valorizar, preservar e parti-
cipar das assembleias, que é quando temos mais voz.” 

“Que os associados 
entendam que a associação 
também é a nossa casa, por 
isso precisamos valorizar, 
preservar e participar das 
assembleias, que é quando 
temos mais voz."
henrique julião
seguendo sargento

projetos, sempre pensando no melhor para 
nossa associação, mas principalmente para o 
nosso associado. Lutaremos pela causa coletiva 

sempre, trabalhando por todos que fazem parte 
da ASSPMBMRN”, afirmou Eliabe em discurso de 
agradecimento pela confiança.

Representantes das associações militares cobram do governo o cumprimento da Lei

Excesso de trabalho provoca desgaste no policial e bombeiro militar

 Atual diretoria tem mandato estendido até agosto de 2017
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g   Há mais de 80 anos o colégio Nossa Se-
nhora das Neves e é sinonimo de boa 
educação e união entre os alunos e ago-
ra os filhos dos associados da ASSPMB-
MRN poderão desfrutar desse benefício. 
A parceria concede um desconto de 15% 
no pagamento mensal para os cursos da 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e 
Ensino Médio.

 Os associados que tiverem interesse de-
vem procurar a secretaria da associação 
e pegar uma Declaração emitida pela 
entidade para apresentar no ato da ma-
trícula. A ASSPMBMRN está sempre em 
busca de mais parcerias que possam 
garantir ao associado e sua família mais 
comodidade e conforto.

 O colégio Nossa Senhora das Neves fica 
localizado na avenida Coronel Estevam, 
1055 – Alecrim, entre em contato com a 
escola pelo telefone 3215-7100.

g  A Ótica Pague Menos oferece 15% de 
desconto na compra do óculos de grau 
ou sol para o associado e estende essa 
oferta aos dependentes do militar tanto 
por parte dele quanto da família do côn-
juge. Além disso, aqueles que prestam 
serviço à Associação também poderão 
contar com o benefício.

 O diferencial da ótica é o atendimento à 
domicílio dando mais conforto e agilida-
de na aquisição das lentes. Para garantir 
o benefício o associado só precisa ir ao 
Clube Tiradentes pegar uma declaração 
e apresentá-la no ato da compra. 

 Para aqueles que quiserem conhecer a 
loja a Ótica Pague Menos está localizada 
no Alecrim, na Avenida Presidente Ban-
deira, 406 – Ed. Leite – Sala 104, em cima 
da loja Emanuelle. Mais convênio em be-
nefício do associado e sua família.

g  Comemorar uma data importante com 
uma boa festa é um momento único. 
Um bom buffet nessas horas é o ideal e 
a ASSPMBMRN celebra mais uma parceria 
com a Adriana Festas Infantis, garantindo 
descontos e promoções para os associa-
dos e seus dependentes para festas de 
crianças e comemorações em geral.

 O salão de festas pode ser decorado de 
acordo com o que a criança quer com 
bolo, salgadinhos, docinhos e carrinho de 
pipoca, algodão doce, mini-pizza e muito 
mais, além de atividades lúdicas para os 
pequenos como palhaços, pintura artísti-
ca, enchimento de balões e muitas outras 
atrações para fazer a alegria da garotada.

 O buffet fica localizado na rua Tenente 
Petrolino Diogo, 50, no bairro do Bom 
Pastor os interessados podem entrar em 
contato pelo telefone 3205-3952, ou pe-
los celulares 98752-9602 e 99979-2513.

convênios audiência de custódia

Desde o ano passado que o Rio Grande do 
Norte faz parte do projeto Audiência de Cus-
tódia, implementado pelo Tribunal de Justiça 
do Estado - TJRN. Desenvolvido pelo Conselho 
Nacional de Justiça – CNJ e em parceria com os 
Tribunais de Justiça Estaduais, o objetivo princi-
pal é que toda pessoa presa em flagrante deve 
ser apresentada a um juiz no prazo de 24 horas, 
conforme estabelecido em tratados internacio-
nais de direitos humanos que o Brasil participa. 

Segundo números da Central de Flagran-
tes de Natal, de outubro de 2015 até janeiro 
deste ano, as audiências de custódia já liber-
taram 324 presos em flagrante. Para o advoga-
do Wdagno Sandro com essa medida houve 
uma maior aproximação do preso com o juiz, 
que antes só lidava com a papelada e com a 
Audiência de Custódia é possível analisar dire-
tamente a realidade da prisão e como o preso 

Sempre em busca de grandes oportu-
nidades para os associados da Associação 
dos Subtenentes e Sargentos Policiais e 

Bombeiros Militares do Rio Grande do Nor-
te – ASSPMBMRN, o presidente Sargento 
Eliabe Marques e a diretoria da associação 

apresentam os novos parceiros. Confira 
quem são e as vantagens que os associa-
dos garantem. audiência de custódia: entenda mais soBre 

o Projeto Que irá comPLetar um ano no rn

assPmBmrn aPresenta novos 
convênios Para os associados

dados – central de Flagrantes de natal (rn)

vai esperar o julgamento. “A lei irá ajudar a de-
safogar o sistema carcerário e inclui todos os 
crimes”, afirma Wdagno. 

Projeto recente, a audiência de custódia não 
tem surtido o efeito esperado, segundo o presi-
dente do Sindicato dos Policiais Civis e Servido-
res da Secretária Pública do Rio Grande do Nor-
te – Sinpol, Paulo César de Macedo.  “Não há um 
critério de liberação e isso é um dos fatores que 

influem no aumento da criminalidade na capi-
tal, porque os indivíduos vem do interior, prática 
o crime na capital e sabe que caso seja pego 
será liberado no dia seguinte”, lembra Paulo. 

Segundo o presidente do Sinpol, a socie-
dade é a maior prejudicada com a audiência 
de custódia, já que a falta de estrutura do sis-
tema prisional permite essa liberação do pre-
so em flagrante. 

Até então, já foram realizadas 587 
audiências de custódia, que resultaram 
em 324 (55,2%) alvarás de soltura e 263 
(44,8%) mandados de prisão expedidos. 
Neste mesmo período, 229 fianças foram 

concedidas. Ainda de acordo com a Cen-
tral de Flagrantes de Natal, em janeiro 72 
pessoas foram mantidas presas após as au-
diências – o equivalente a 53,3% dos casos 
apresentados. 

Colégio dAS NEvES                    ÓtiCA PAguE MENoS                  AdriANA FEStAS iNFANtiS
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rais, na ocasião seguiu para o senado, traz 
modificações adotadas pela comissão de 
segurança Pública e combate ao crime 
organizado. Que modificações são essas? 
Qual o propósito? 

Uma das emendas trata-se da que visa 
uma maior eficácia a futura norma legal, quan-
do substituiu a expressão “vedação de medida 
privativa”, para “vedação de medida privativa e 
restritiva de liberdade”, ou seja, mais abrangen-
te. Ocorre que no direito, temos interpretações 
para tudo, e neste contexto, geralmente as in-
terpretações vem de encontro ao interesse do 
legislador ou daquele que idealizou o projeto, e 
por isso a emenda tem o cunho de ser o mais 
taxativa possível.

A outra emenda, trata-se de uma saneadora, 
ou seja, para sanar um vício ou corrigir algo, isso 
no âmbito do legislativo. Em outras palavras, 
esta emenda saneadora, é para corrigir erros 
detectados e que poderiam criar um problema 
formal (um vício legislativo) na lei.

a lei 7645 altera o decreto-lei 667/69, 
que trata da reorganização das Polícias 
militares e dos corpos de Bombeiros mili-
tares. Porém, não impede a aplicação do 
código Penal militar, no caso específico de 
crimes militares? 

O Decreto-Lei 667/69, juntamente com a 
decreto 88777/83 são as lei gerais que regu-
lam as atividades, a organização, e as legis-
lações estaduais no que tange às PMs e do 
BMs do Brasil. Estes decretos são o esquele-
to das PMs e dos BMs do Brasil. São a partir 
deles que define-se quantidades de efetivo, 
armamentos, plano de carreira, e regulamen-
tos militares, e é neste quesito que o proje-
to de Lei 7645/14 mexe, ou seja, na questão 
dos regulamentos. A alteração dos artigos 
que propões o PL 7645/14, possibilitará que 
tenhamos regulamentos (que não mais cha-
maremos de regulamentos, mas sim códigos 
de ética, como em outras profissões) que res-
peitem à Constituição de 88 no que tange 
à direito ao contratório, à proporcionalidade 
entre a punição e o ato cometido, à dignida-
de da pessoa humana.

como rege o atual regulamento militar em 
relação as punições administrativas sofri-
das pelos Policiais e Bombeiros militares?

Os regulamentos militares visam, em tese, 
coibir as faltas de menor potencial ofensivo, ou 
seja, são aquelas pequenas faltas, do dia a dia, 
mas que, por serem ainda idealizados sob a ló-
gica do decreto 667/69, primam fundamental-
mente por questões tipicamente militares, ou 
seja, que não tem qualquer importância central 
para a questão de nossa atividade do dia a dia, 
que é ser policial ou bombeiro. Para se ter uma 
ideia: que diferença faz, para a sociedade, se um 
PM ou BM, está ou não sem a cobertura (boné) 
na cabeça? Nenhuma, mas um PM ou BM, pode 
ser preso administrativamente por infringir esta 
norma administrativa, e olha que existem situa-
ções bem mais absurdas.

Na seção “Entrevista” desta edição, o Jor-
nal O Tiradentes traz uma conversa sincera 
com o Cabo Elisandro Lotin, presidente da 
Associação Nacional de Praças, a ANASPRA 
sobre a Lei nº 7645/2014 que versa sobre o 
fim da prisão disciplinar dos militares esta-
duais, uma luta da categoria. Em um longo 
bate-papo Cabo Elisandro revela como foi o 
processo pela aprovação da nova lei e o que a 
categoria busca com essa aprovação.

eLisandro Lotin

as instituições militares 
estaduais (Pms e Bms), são 
diferentes das instituições 
militares federais. nosso 

trabalho é diferente, nossa 
atuação é diferente, e neste 

contexto não podemos 
ficar com as mesmas regras 

e lógicas que existem no 
exército, por exemplo, e o 

fim da prisão administrativa 
entra neste contexto.

Prestação de contas

demonstrativo Financeiro reFerente 
ao mês de novemBro de 2015

demonstrativo Financeiro reFerente 
ao mês de dezemBro de 2015

demonstrativo Financeiro reFerente 
ao mês de janeiro de 2016

55.358,83
55.344,90

13,93

39.704,05
33.169,19
6.534,86

46.228,09
41.483,26
4.744,83

resumo
totAL dAS REcEItAS
totAL dAS dESPESAS 

suPerávit 

resumo
totAL dAS REcEItAS
totAL dAS dESPESAS 

suPerávit 

resumo
totAL dAS REcEItAS
totAL dAS dESPESAS 

suPerávit 

receitas (r$)
MENSALIdAdES
BENEFÍcIoS
tRANSPoRtAdA MêS ANtERIoR

totaL geraL das receitas

receitas (r$)
MENSALIdAdES
BENEFÍcIoS
tRANSPoRtAdA MêS ANtERIoR

totaL geraL das receitas

receitas (r$)
MENSALIdAdES
BENEFÍcIoS
tRANSPoRtAdA MêS ANtERIoR

totaL geraL das receitas

43.398,23
882,70

11.077,90
55.358,83

38.807,42
882,70

13,93
39.704,05

38.810,53
882,70

6.534,86
46.228,09

desPesas
oRdENAdoS E SALáRIoS
INSS 
AuXÍLIo tRANSPoRtE FuNcIoNáRIoS
HoNoRáRIo coNtáBEL
HoNoRáRIoS AdVocAtÍcIoS
tELEFoNE/INtERNEt
ENERgIA
SItE MANutENção
PREStAção dE SERVIço
EVENtoS/coNFRAtERNIzAçõES
MANutENção/coNSERVAção/REPARoS
MAtERIAL dE EXPEdIENtE/EScRItóRIo
MAtERIAL dE LIMPEzA
coMBuStÍVEL
ASSESSoRIA dE coMuNIcAção
REPASSE cLuBE do dENtE
doAção ENtIdAdE FILANtRóPIcA
HoSPEdAgEM
SERVIçoS gRáFIcoS
coNVêNIo SINSENAt
dESPESAS BANcáRIAS
totaL das desPesas

4.453,99
1.884,97

286,36
750,00

9.854,00
426,43
515,46
274,61

2.510,00
4.137,50
1.604,13

200,99
108,40
505,00

2.800,00
882,70
300,00
120,00

1.298,54
50,00

206,11
33.169,19

No intuito de caracterizar nossa gestão pautada no principio da transparência, a ASSPMBM/RN divulga o resultado das movimentações financeiras 
referentes aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO  de 2015 e JANEIRO de 2016. A prestação de contas da Entidade é elaborada sob a responsabilidade do 
Contador João Maria Silva Barreto (CRC 4971-RN).

8.047,71
5.474,13

359,64
316,10
750,00

10.986,00
595,27
476,96

4.400,00
14.650,04

1.068,90
265,80
364,20

1.560,29
2.800,00

225,75
200,00

1.990,00
600,00
214,11

55.344,90

desPesas
oRdENAdoS E SALáRIoS
INSS
FgtS 
AuXÍLIo tRANSPoRtE FuNcIoNáRIoS
HoNoRáRIo coNtáBEL
HoNoRáRIoS AdVocAtÍcIoS
tELEFoNE/INtERNEt
ENERgIA
PREStAção dE SERVIço
EVENtoS/coNFRAtERNIzAçõES
MANutENção/coNSERVAção/REPARoS
MAtERIAL dE EXPEdIENtE/EScRItóRIo
MAtERIAL dE LIMPEzA
coMBuStÍVEL
ASSESSoRIA dE coMuNIcAção
PASSAgENS AÉREAS
AQuISIção dE PAtRIMôNIo
SERVIçoS gRáFIcoS
ALIMENtAção (cFS/2015)
dESPESAS BANcáRIAS
totaL das desPesas

5.547,19
1.423,57
1.902,03

514,29
1.000,00

11.510,00
621,73

1.043,20
1.028,69

179,20
2.830,00
4.430,00

500,00
235,60
156,56

1.024,03
2.800,00

343,03
882,70
400,00
400,00

1.174,34
913,00
540,00

84,10
41.483,26

desPesas
oRdENAdoS E SALáRIoS
FgtS 
INSS
AuXÍLIo tRANSPoRtE FuNcIoNáRIoS
HoNoRáRIo coNtáBEL
HoNoRáRIoS AdVocAtÍcIoS
tELEFoNE/INtERNEt
águA
ENERgIA
SItE MANutENção
PREStAção dE SERVIço
EVENtoS/coNFRAtERNIzAçõES
MANutENção/coNSERVAção/REPARoS
MAtERIAL dE EXPEdIENtE/EScRItóRIo
MAtERIAL dE LIMPEzA
coMBuStÍVEL
ASSESSoRIA dE coMuNIcAção
REStItuIção dE dEScoNto INdEVIdo
REPASSE cLuBE do dENtE
LocAção dE SoM
doAção ENtIdAdE FILANtRóPIcA
SERVIçoS gRáFIcoS
MANutENção dE VEÍcuLo
dIVuLgAção dE EdItAL
dESPESAS BANcáRIAS
totaL geraL das desPesas

Qual o real significado da aprovação da 
lei 7645/2014 para os profissionais da 
segurança pública, assim como para a so-
ciedade?

Depois da vida, o bem jurídico de maior 
valor é a liberdade e nós, policiais e bombeiros 
militares, temos ainda, por conta de regulamen-
tos arcaicos este bem privado.  Somos presos 
administrativamente por conta de situações 
absurdas e discricionárias e que ferem de mor-
te a dignidade da pessoa humana, como por 
exemplo por chegar atrasado 5 ou 10 minutos 
ou simplesmente por questionar.

Para além da questão dos abusos e absur-
dos que ocorrem com a pena restritiva da li-
berdade para questões administrativas, temos 
também a questão de que tal instituto fere 
qualquer lógica dos direitos humanos dos tra-
balhadores da segurança pública, o que é an-
tagônico na medida em que somos dia após 
dia cobrados por parte da sociedade que seja-
mos defensores dos direitos humanos. Por fim, 
a aprovação deste projeto é um primeiro passo 
para a nossa desvinculação do exército, e para 
a reformulação de todos os regulamentos mili-
tares do Brasil, adequando-os a CF de 88, plei-
to este tão solicitado pelos profissionais e pela 
sociedade, ou seja, é o início de uma nova for-
matação na segurança pública brasileira. Para 
garantir a cidadania, primeiro o Policial tem ser 
respeitado e tratado como cidadão.

 
Podemos entendemos que a nova lei tem 
como objetivo garantir a dignidade dos 
militares (direitos humanos)? 

Sem dúvida! Este projeto trata-se de respei-
to à dignidade dos trabalhadores, respeito aos 
seus direitos humanos, bem como é um passo 
importante para que tenhamos um novo mo-
delo de segurança pública onde a “marca” cen-
tral seja o respeito à cidadania, inclusive a nossa.

o texto que foi aprovado no dia 1º de ou-
tubro, na câmara dos deputados Fede-
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Em comemoração aos 80 anos da ASSPMB-
MRN comemorados em março, a direção da 
associação preparou uma semana de even-
tos, com Ato Ecumênico, Campeonato de Ka-
ratê, homenagem aos militares da reserva e 
pensionistas associados, dia da mulher e pra 
finalizar uma festa digna das lutas e vitórias 
da associação. 

80 anos da 
assPmBmrn

gaLeria gaLeria



#12 aniversariantes

jANEiro
01 SGT FRANCISCO VIEIRA FERNANDES
02 ST  MARCIO NUNES GOMES DE MELO
04 SGT JUANILDO RIBEIRO DA COSTA 
04 PENS. SHEYLA CRISTINA S. CABRAL 
05 SGT JUZEMAR DA SILVA 
05 SGT MANOEL MEDEIROS SOBRINHO 
06 SGT ANTONIO ADELINO MATEUS DE OLIVEIRA 
06 SGT ARISTOFANES JUVENAL DA SILVA 
08 ST  FRANCICLEIDE BORGES DE ARAUJO 
09 SGT NATIVO ANSELMO DE SOUZA 
10 SGT JOAO PAULINO DA SILVA 
10 SGT ERIVANILDO SEGUNDO DE MACEDO
10 SGT SMITH BARBOSA DA SILVA
11 SGT JOAO ALVES SILVESTRE DA SILVA
12 SD ERONIDES GOMES DA SILVA
12 SGT IVONEIDE FERREIRA  DA SILVA FAUSTINO
12 ST  MARICELIA DE SANTANA
12 ST  MARTHA DE CARVALHO FERNANDES 
13 ST  FRANCISCO HILARIO BEZERRA 
14 SGT MERCURCIO VENICIUS DE MELO 
15 SGT ROSENALDO RAMOS DE LIMA 
16 PENS. MARIA MADALENA DO NASCIMENTO 
17 ST  FRANCISCO VITALINO DE SOUZA 
17 SGT IVANILDO LEONCIO MACEDO DE SOUZA
18 ST  DENISE DIAS DE ALIXANDRIA. 
18 ST  WILSON FERNANDES FILHO
19 SGT EMANOEL DE SA CIRIACO  
21 SGT AMARILDO NASCIMENTO DA COSTA
21 ST  MARIA TIANI DA CUNHA 
22 SGT ROBERTO LUIZ DOS SANTOS
23 SD ELOADI PERES 
24 SGT JOSUE RIBEIRO DOS SANTOS
25 SGT CLAUDEMIR DE SOUZA BEZERRA
27 SGT CLOVIS MARCIO FERREIRA DE LIMA 
29 SD LEVANY DANTAS LEOCADIO
31 SGT GILVAN BATISTA DE ARAUJO 21A

FEvErEiro
01 SGT RENATO PAULO DA SILVA
02 SGT FRANCISCO EZEQUIEL SOARES 
02 PENS. MARIA DA PAZ DA SILVA
02 ST  PAULO NAILSON DE SOUZA
04 ST  FRANCISCO CANINDE DA SILVA 
04 SGT MARCELO LUIZ SILVA DE FRANÇA
07 ST  FRANCISCO ABDIAS DA CRUZ 
07 PENS. MARIA DAS GRACAS BELMONT 
07 ST  VALDEMIR JOSE BEZERRA
08 SGT FRANCISCO CANINDE AUGUSTO DA SILVA
08 SGT JOSE ROSENDO FILHO
08 SGT REGINALDO PEDRO DE ANDRADE
09 PENS. ELUAN OLIVEIRA DA COSTA
09 ST  KATIENE CRISTINA PESSOA DANTAS 
09 SGT REGINALDO PEDRO DE ANDRADE 
12 ST  ESTACIO CAVALCANTE  
12 SGT FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS 
12 SGT FRANCISCO EVARISTO DA COSTA. 
12 SGT GILSON BARROS MOREIRA
13 PENS. FRANCISCA DIAS DA SILVA

13 ST  PAULO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA 
14 SGT EDILSON HENRIQUE DA SILVA
15 SGT RAIMUNDO NERES DA SILVA 
15 SGT WILLYAMS MESQUITA 
16 PENS. FRANCISCO PEREIRA DOS SNTOS
16 ST  GERALDO AGUIAR 
17 SGT ALCIONE MARIA XAVIER DE PAIVA. 
17 SGT CLEBIO DE BESSA BARROS 
17 SGT JOAO MARIA JOANILSON CAMARA
17 SGT JOSE RIBEIRO FILHO 
18 SD CICERO BATISTA 
18 ST  JOSE PINHEIRO DO NASCIMENTO 
18 ST  RIVANILDO CORREIA DOS SANTOS 
19 SGT FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS PEREIRA 
19 SGT LUCIENE TEIXEIRA LOPES 
20 ST  JUVENAL ALVES CAVALCANTE 
21 ST  MARTA MATIAS DE CARVALHO 
22 ST  FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 
22 SGT JOSE ARIMATEIA LOPES DANTAS
23 SGT UBIRAJARA ARMANDO DA SILVA
24 SGT EDIVAL VIEIRA DE SOUZA 
24 SGT RONALDO BEZERRA DE CARVALHO 
24 SGT SERGIO TEIXEIRA DE SOUZA
25 SGT JOSÉ BEZERRA NETO
25 PENS. MARIA CESARINA MOURÃO E SILVA
25 SGT JOSE ANTONIO RODRIGUES DE SANTANA
25 SGT JOSE ARRUDA LOPES  
25 SGT UBIRAJARA MELO DE HOLANDA
28 ST  FRANCISCO DE ASSIS CHAVES 

MArço
01 SGT FERNANDO LUIZ BARBALHO XAVIER 
01 SGT FRANCISCO AVELINO DE SOUZA 
01 SD WANDERLEY FERREIRA DE LIMA
01 SGT SEVERINO DO RAMO DA SILVA
01 SGT WLADEMIR DA SILVA SANTIAGO
02 ST  DARIO DE CASTRO DANTAS 
02 ST  MARCELO FELIX 
03 SGT FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO
04 SGT FRANCISCO DAGUIMAR DA SILVA
04 ST  EUDES FONSECA 
04 SGT JOBSON LIMA DOS SANTOS 
04 ST  JOSIMEIRE TEIXEIRA
04 PENS. MARIA APARECIDA DA CRUZ RAULINO 
05 SGT CARLOS MURILO PESSOA 
05 ST  DJANILSON NUNES DE ARAUJO 
05 SGT GEORGE LECIO SOUZA DE CARVALHO 
05 SGT JOAO DE LIMA NETO 
05 SGT RAIMUNDO LIMA DA SILVA
06 ST  ANTONIO NOGUEIRA DA COSTA 
06 SGT JOAO MARIA DA SILVA FIGUEREDO 
07 ST  FRANCISCO CANINDE DA SILVA 
07 SGT JOSE SILVA MARTINS DE MELO 
07 SGT MARCOS ANTONIO FERREIRA.
07 SGT RAIMUNDO BEZERRA  DA SILVA 
07 SGT LOURIVAL CASSIMIRO DA COSTA JUNIOR
08 ST  JOSIEL ANANIAS FERNANDES
08 SGT VENANCIO TACIO GOMES  BEZERRA 
09 SD DENILSON DE MOURA BEZERRA 

09 SGT ZAQUEU LIMA DE MEDEIROS 
09 SGT JOSE WILSON DA SILVA
10 SGT AURIVAN DA SILVA ROBERTO 
10 ST  BARTOLOMEU GOMES DE OLIVEIRA 
10 SGT PAULO HENRIQUE DOS SANTOS
11 SD  AILTON COSTA DOS SANTOS
11 SGT CARLOS ALBERTO BASILIO DA SILVA  
11 CB JOSE GOMES DE MENEZES
11 SGT JOSE RUI DA COSTA 
12 SGT GENIVAL DA SILVA FILHO 
13 SGT LEVI CARRILHO DO NASCIMENTO  
14 ST  JUAREZ PESSOA DE MELO
14 SGT CLOVIS LOPES DA SILVA
15 SGT CARLOS OBERTO DE OLIVEIRA FILHO 
15 SGT JUSCELINO ESTEVAM DE LIMA 
15 SGT ROBERTO MANAIA DOS SANTOS
16 SGT JOAO OLIVEIRA DE FARIAS 
17 PENS. MARIA LUCIA EVANGELISTA DA SILVA 
17 SGT JOSE ARNALDO DA SILVA
18 PENS. MARLUCE PRAXEDES DA SILVA
19 ST  DALMACIA ARAÚJO MOUZINHO 
19 SGT JOSE MARLON FILGUEIRA DA COSTA 
19 CB JOSE ROBERTO PAIVA DA SILVA 
19 SGT JAGUARACI PAULINO DE OLIVEIRA
20 SGT CIRILO EUGENIO DE LIMA
20 SD JOSE GENTIL PINHEIRO 
20 SGT LDEBRAN GALVAO DE LIMA 
20 SGT MARTINHO EUGENIO DE MEDEIROS 
20 SD WILTON FIRMINO DE OLIVEIRA 
20 SGT ILDEBRAN GALVÃO DE LIMA
21 ST  JOAO MARIA DINIZ
21 SGT RIVALDO CABRAL DE OLIVEIRA JUNIOR
22 SGT FRANCISCO CANINDE DA SILVA 
22 SGT JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 
22 SGT WILTEMBERG GOMES DA SILVA 
23 SGT VILMA FREIRE DE SOUZA
23 CB EVANDRO COSTA 
24 SGT JOAO MARIA FERNANDES MONTEIRO 
24 SGT WELLINGTON VALERIO DE ARAUJO 
25 SGT LUIZ EDUARDO ORRICO 
25 SGT SEVERINO RAMOS DA SILVA 
26 ST  ERIBERTO LUIZ MARINHO 
26 SGT FERNANDO LUIZ FILGUEIRA 
26 SGT GILSON XAVIER GOMES
27 ST  MARIO ADELINO DA ROCHA 
28 SGT JAUMAR CLAUDINO DE ALMEIDA 
28 PENS. MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA
28 ST  OSVANILSON DA SILVA LEANDRO
29 SGT ALDEMIR PEIXOTO DE OLIVEIRA 
29 SGT FRANCISCO DAS CHAGAS B. DOS SANTOS 
29 ST J OAO CARLOS DE MEDEIROS 
29 SGT JOSE ANTONIO DE LIMA AMANCIO 
29 SGT JOSE EDSON DE LIMA. 
30 SGT ANTONIO MARCELINO DE SOUZA
30 SGT GIBEON BATISTA NETO 
30 SGT JOSE AURELIANO ALVES
31 SGT JOSE HERIBERTO BEZERRA 
31 ST  LUIZ ALEXANDRE DANTAS BARBOSA 

Feliz
Aniversário!


