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PRESTANDO CONTAS

Transparência e participação são

compromissos da gestão Rumo Certo.

Conheça a prestação de contas da atual

gestão. 
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Ex-presidente da ASSPMBM-RN é
reincorporado a PM 

Ação judicial deu direito ao        Sub-
tenente Gil Xavier a voltar a corpo-
ração depois de 20 anos de exclusão.
Além de ser reintegrado a polícia mi-
litar do RN,  o ex-presidente da
ASSPMBM também recebeu pro-
moção mesmo estando na reserva.
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Sgt Regina presta conta do
primeiro ano de mandato

Um ano de luta e muitas conquistas
deram o tom do primeiro ano de
mandato da vereadora Sgt Regina,
que demonstrou ser uma parlamentar
comprometida com a categoria e a
população de Natal.

:
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Aprovada PEC 41 no Senado Federal

Senado Federal bateu o martelo, PEC 41 foi aprovada em
tramitação acelerada, uma         conquista nacional para todos
os profissionais de segurança pública do país, visto que
beneficia as policias civil e   militar.
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Marcha pela PEC 300 em Natal mobiliza parlamentares
A união fez a força na Marcha pela PEC 300 em Natal. Demonstração da luta integrada das entidades que    representam

os policiais e bombeiros militares do RN, e do apoio de parlamentares estaduais e federais.
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Dirijo-me a você sócio e
sócia desta nobre
associação, com a certeza

de que este ano que se finda
trilhamos o caminho certo na
busca das nossas conquistas, dos
nossos direitos e da nossa
dignidade. É bem verdade que
temos potencial para alçar vôos
mais altos e disso eu não tenho

dúvidas, pois  estamos            passando por um momen-
to de expectivas positivas nunca vivenciadas antes por
todos nós policiais e bombeiros militares. 

A mobilização da categoria em nível nacional e a
necessidade de uma política pública de segurança consis-
tente e eficaz, face a   crescente onda de violência que se
alastra em ritmo acelerado, tem suscitado nas autoridades
do nosso país iniciativas governamentais no sentido de
valorizar o profissional da segurança pública, conse-
quentemente, oferecer a população um serviço de quali-
dade. Entretanto é importante frisar que tais iniciativas
partem do plano federal, ou seja, da união: Governo
Federal, Senado da república e Câmara dos deputados. 

No plano estadual o que resta é a política equivo-
cada e medíocre a que o governo Vilma de Faria submete
os trabalhadores da  segurança publica: durante sua
gestão não cumpriu nenhum acordo firmado com a cate-
goria e ainda prendeu, expulsou e perseguiu vorazmente
os nobres companheiros que lutaram e lutam por cidada-
nia plena. As ações do atual governo da professora Vilma
de Faria se limitam apenas à aquisição de armas e viat-
uras, portanto, esquece o maior patrimônio da segurança
publica: o homem.

Nesse contexto quero fazer um resumo das
demandas que nos aguardam em 2010,  e que é necessário
estarmos atentos e principalmente participar das mobi-
lizações. Vejam: no plano federal - piso nacional (PECs
41 e 300 ); desmilitarização e  unificação da polícias
(PEC 21); ciclo completo de polícia e  carreira jurídica

(PEC 432) e etc. No plano estadual - criação  do estatuto
dos militares estaduais; criação de um código de ética e
disciplina para substituir o atual RDPM; regulamentação
da carga horária; modificação do código de vencimentos
e vantagens transformando o atual soldo em subsídio;
modificação da lei de promoções principalmente no que
se refere as praças; criação de um estabelecimento pri-
sional para policiais dentre outras.

Entretanto, digníssimos (as) camaradas todas
essas demandas não serão conseguidas com facilidade,
mas através da mobilização consciente, firme e constante,
pois esse é o único caminho para alcançarmos as nossas
conquistas. Todos nós policiais e bombeiros militares do
estado do Rio Grande do Norte já aprendemos que nunca,
nenhum governo, vai conceder nada de graça e, sequer,
cumprir as promessas de campanha. Por isso a categoria
precisa e deve se manter em permanente estado de mobi-
lização. Todas as nossas conquistas - aumento de 31% em
2003 - majoração do risco de vida com a polícia civil -
auxilio transporte - retorno das gratificações (GF-1, au -
xilio fardamento, auxilio moradia) em 2007 - foi um
exemplo disso. Reuniões, assembléias, carreatas rumo a
governadoria e a assembléia legislativa. Tudo isso foi
necessário acontecer para que o governo nos respeitasse.
Por isso é que devemos continuar firme na luta em busca
de nossos direitos, consequentemente, da nossa cidadania
plena. Reflita: quem não luta por seus direitos não é digno
deles.

Concluindo, quero aqui em nome de toda diretoria
executiva da ASSPMBM/RN desejar a todos e todas, um
natal e um ano novo repleto de bênçãos e sonhos realiza-
dos. Que Deus, o arquiteto do universo continue ilumi-
nando os vossos caminhos e vossos lares. Que em 2010 as
nossas conquistas sejam verdadeiramente concretizadas.
Tenham a certeza que em 2010 iremos continuar traba -
lhando para valorizar você, nosso associado (a). Um forte
e carinhoso abraço.

Eliabe Marques - 2º Sgt PM
Presidente da ASSPMBM/RN
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Oreconhecimento
pelos anos de dedi-
cação a PM/RN e

a ASSPMBM aconteceu
no dia 01/12, na Câmara
de Vereadores de Natal,
quando o Subtenente Gil
Xavier foi homenageado
com o  título de cidadão
natalense.  A iniciativa foi

da vereadora Sargento Regina (PDT) que valorizou e
reconheceu os serviços prestados pelo policial à Natal e
ao Rio Grande do Norte.

Na solenidade a vereadora destacou a importân-
cia da luta do homenageado nas conquistas da categoria,
e afirmou que ele não é apenas um cidadão natalense e

sim um amigo e conselheiro. Um homem que foi preso
no período da ditadura militar, porque lutava por me-
lhores condições de trabalho para o policial militar
daquela época. 

O subtenente declarou sua satisfação  "Essa hom-
enagem me deixou muito emocionado. Esse título que
acabo de receber faz com que a minha responsabilidade
seja em minha vida um fator de relevância. Quero
agradecer à vereadora Sargento Regina e a todos os
vereadores que votaram e aprovaram meu nome para
receber essa homenagem", afirmou Gil Xavier que
destacou ainda a importância da continuidade da luta,
"Não entregue sua vida, sua alegria nas mãos de
ninguém. Somos livres, não pertencemos a ninguém e
não podemos querer ser donos dos pensamentos de
ninguém. Muito obrigado a todos por essa homenagem",
completou o subtenente. 

Nascido em julho de 1937 na cidade de Martins, o
Subtenente Gil Xavier, Sub Gil como é conheci-
do, fez história na sua carreira na policia militar

do RN. Incorporado a PM como soldado, posteriormente
promovido a Cabo e Sargento, e em 1962 foi eleito presi-
dente da Asspmbm. E não param por ai as ações do mili-
tar conscientizado e comprometido com a categoria, atuou
como líder do movimento reivindicatório em setem-
bro/1963. Evento conhecido como a "Greve da fome",
que reivindicava melhorias para a situação precária
enfrentada pelos policiais militares da época.

A luta do então sargento Gil resultou em expulsão
da corporação pelo então governador do Estado, em 14 de
fevereiro de 1964. Fora da polícia militar, para sobrevi-
ver, Gil Xavier prestou serviços à prefeitura do Natal no
projeto " De pé no chão também se aprende a ler", mas
devido as perseguições da ditadura militar teve que fugiu
para Martins/RN, em de maio de 1964.  

As perseguições continuaram e diante de uma imi-
tação o policial resolver comparecer ao quartel do 7º

Regimento de Obuses de Natal/RN, lá o militar respondeu
interrogatório e ficou encarcerado por suspeita de ativi-
dades subversivas. Livre da prisão, mas não livre da
ditadura, Gil muda novamente de endereço, vai para o
estado do Maranhão onde permaneceu até 1979. Embora
de volta a sua terra, o militar ainda se mantinha afastado
da corporação que tanto se dedicou, e assim ficou por 20
anos. 

No final de 1989, através de uma ação judicial

protelada em dezembro daquele ano, foi concedido o
benefício de reincorporação do militar a PM, com gradu-
ação de Subtenente e em seguida foi transferido para a
reserva com os proventos de 2º tenente da PM, pois o
mesmo já havia completado 35 anos de serviço efetivo.

Mais uma vitória foi conquistada em novembro de
2008, o Ministério da Justiça concedeu anistia política,  e
o Sub Gil ganhou a promoção para Capitão/PM, receben-
do proventos de Major/PM. Além disso,  Gil receberá in-
denização pelo tempo expulso da corporação, os recursos
serão pagos parceladamente em 72 meses (6 anos),  ini-
ciando em de janeiro/2010. 

Ex-presidente da ASSPMBM-RN é reincorporado a PM 
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Título de cidadão natalense é entregue ao St Gil Xavier

St  G il  a  fr ente  da tropa na  década  de  1960

Jornal  da déca da de 1960 r ela ta  movimento  da polí c ia

St Gi l rece bendo t itu lo  de
cidadã o natale nse



Natal também con-
tribuiu na caminha-
da pela conquista

da PEC 300. E fez bonito
na Marcha pela PEC que
reuniu policiais e
bombeiros militares de
todo Estado, companheiros
da PB, PE, SE e Brasília,

re- presentantes de entidades militares e civis, além dos
parlamentares estaduais e federais do RN e de outros
Estados. 

O calçadão da Rua João Pessoa, no centro da
cidade, foi palco da mobilização que aconteceu, na quin-
ta-feira 26/11, iniciada às 7 horas da manhã com um con-
fraternizador café da manhã. Após o bom dia a todos,
foram chegando os principais atores dessa festa como o
Capitão Assunção, deputado federal pelo ES, Major
Fábio, deputado federal pela PB, Cabo Patrício, deputado
distrital por Brasília, além dos parlamentares locais como
a deputada federal Fátima Bezerra, voz ativa pela catego-
ria na Câmara, Robinson Faria, presidente da assembléia
legislativa do RN, Gilson Moura, deputado estadual e a
Sgt Regina, vereadora que representa está sempre em luta
pela categoria.

Foram 3 horas de falas de todos os parlamentares
presentes, que destacaram a importância da luta pela
aprovação da PEC que irá valorizar o profissional de
segurança pública de todo pais. E apesar das divergências
partidárias entre os parlamentares, todos tinham uma
posição em comum, que é fundamental a união neste
momento visto que segurança pública é um dos proble-
mas mais preocupantes no país atualmente. 

O Capitão Assunção, deputado/ES, acredita que o
apoio crescente entre os parlamentares, até mesmo do
Senado que a principio se mostrava não simpático a luta
e hoje tramita a PEC 41 (que unifica o piso salarial para
as policias civil e militara), é dada a união da categoria
num movimento nacional. "Estamos indo as ruas não com
palavras de ordem, mas com palavras de otimismo, va -
lorização e dignidade de uma catego-
ria que não era ouvida. Nossa luta
não agride o governo, só pede a val-
orização do profissional de segurança
pública, por isso que a sociedade e os
governos estão compreendendo",
conclui o deputado.

O Major Fábio, deputado/PB
e relator da PEC 300, destacou que as
mobilizações aconteceram em 22
estados pelo país, " foram mais de 40
marchas, conferências, audiências públicas em câmaras
municipais e assembléias legislativas. Alcançamos o
objetivo que era levar os policiais e bombeiros militares

as ruas, como está acontecendo aqui no RN, para reivin-
dicar o direito de ter segurança para dar segurança a
sociedade, direito garantido pela constituição," declarou
o major.

E a principal voz pela polícia militar do RN mais
uma vez falou pela categoria, a deputada federal Fátima
Bezerra, que solicitou uma audiência pública a assem-
bléia legislativa para discutir a PEC 300 aqui no RN,
declarou em alto e bom som seu incondicional apoio ao
movimento, " vamos aprovar essa PEC, é um ato de
justiça, é ato de cidadania, de política pública. Nós vamos
avançar e vamos aprovar como fizemos com o piso dos
professores e dos agentes de saúde, vamos aprovar o piso
do policia militar. Porque a melhoria da segurança públi-
ca passa pela valorização do profissional", afirmou a de-
putada.  

Após as falas os militares seguirão em marcha
pelo centro da cidade até a Assembléia Legislativa, para
acompanhar a audiência pública que discutiu a PEC, e
lotou a
p l e n á r i a
numa prova
de que o
m ov im en to
está cada vez
mais partici-
pativo e inte-
grado com a
sociedade e
os parla-
mentares.

O que se ganha com a PEC 300?
Com a aprovação da PEC 300, o salário inicial

dos policiais e bombeiros militares, daqui no RN por
exemplo, que  é de aproximadamente R$ 1600 passará
para R$ 4.500, piso esse que será praticado em todo
Brasil. E para o menor posto dos oficiais, o salário será de
R$ 9.000. 

A PEC 300, de autoria do deputado federal
Arnaldo Faria de Sá (SP), tem o objeti-
vo de criar um piso salarial nacional
para todos os policiais e bombeiros
militares do país, que também será
extensivo aos inativos e pensionistas.
Na ultima quarta-feira (25) foi aprova-
do o relatório final da proposta na
Comissão Especial.

Os  policiais e bombeiros
esperam que a PEC 300 seja votada no

plenário da Câmara dos Deputados ainda esse ano, e a
expectativa é de que o piso nacional entre em vigor até
abril de 2010.  

Marcha pela PEC 300 em Natal mobiliza parlamentares e sociedade
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Marcha  pela  PEC 300 nas ruas de
N atal

Sgt  El ia be e  Deputado Cap As sunção na m archa
pela  PEC 300

Parlamentares participam da  marcha pela PEC 300



PEC 41 foi aprovada pelo Senado Federal
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APEC que prevê piso salarial único para os polici-
ais civis e militares foi aprovada, em tramitação
acelerada e votação em dois turnos no Senado

federal no dia 02/12/09, uma conquista importante das
entidades que estão garantindo a categoria benefícios per-
manentes.

O texto do projeto de lei sofreu modificações no
Senado, por isso voltará à Câmara dos Deputados para
receber nova votação. Mas essa etapa do processo não
preocupa as entidades, visto que a PEC teve na Câmara
em primeiro turno 62 votos a favor, com 55 votos
favoráveis às emendas, e em segundo turno 55 votos a
favor da proposta com as emendas e 56 a favor de emen-
da apresentada em plenário. As entidades estão otimistas
e acreditam que isso são fases necessárias ao processo
para aperfeiçoamento do projeto. Para o presidente da
ASSPMBM, Sgt Eliabe Marques, que esteve em Brasília
na época da votação participando do encontro da Anaspra
e também acompanhou o pleito no Senado,  o importante
é que "estamos cada vez mais certos que iremos con-
seguir, agora nos parece uma questão de tempo. São eta-
pas necessárias onde se fortalece a luta das entidades e
fica claro quais os parlamentares que realmente estão
apoiando nossa causa".

Um destaque importante na emenda é que o piso

não se aplica somente aos policiais e bombeiros da ativa,
mas também atenderá aos aposentados e pensionistas.

A proposta também estabelece que a União par-
ticipe no custeio de parte da implantação desse valor, por
meio de fundo próprio, formado com receitas tributárias e
federais

Histórico da PEC 41
A proposta de emenda constitucional, de autoria

do senador Renan Calheiros (PMDB-AL), fora anterior-
mente aprovada com duas emendas, pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). A emenda apre-
sentada pelo relator da matéria e presidente da CCJ,
senador Demóstenes Torres (DEM-GO), reduziu de dois
para um ano o prazo para o início da implementação grad-
ual do piso. Resultou também de emenda do relator o
ajuste que permite a inclusão os servidores do Corpo de
Bombeiros Militares.

Para antecipar o início da aplicação do piso,
senador Demóstenes propôs que o Presidente da repúbli-
ca deverá baixar o ato dando início à sua implementação
gradual dentro de um ano após a promulgação da PEC. 

Diária Operacional
No dia 16 de dezembro deste ano, a
Assembléia Legislativa aprovou a
alteração do valor da diária opera-
cional dos policiais e bombeiros mi-
litares. O valor passará de  R$ 20,00
para R$ 50,00. Devido a mobilização
da categoria o caráter "voluntário" foi
preservado, mas se dependesse do
Comandante Geral da PMRN a diária

operacional passaria a ser "obri-
gatória". Essa foi mais uma impor-
tante conquista da categoria este ano.

Anistia
O Senado Federal aprovou em
17/12/2009 o Projeto de Lei 3777/08
que concede anistia a policiais e
bombeiros militares de diversos esta-
dos, pela participação em movimen-
tos de reivindicação salarial. Foram
beneficiados militares de 8 estados e

do Distrito Federal. Conheça os esta-
dos  contemplados: RN, TO, BA, PE,
SC, CE, RR e DF.

Piso nacional 
Conquista alcançada no inicio de
dezembro. A PEC 41 foi aprovada no
Senado e seguirá para a Câmara que
irá garantir o piso nacional para os
policiais e bombeiros militares de
todo país. Aguardem!

Coluna fique por dentro

Sgt E li abe Marques  acom panha no Senado votação da PEC 41

Dep Fatima Bezerra  e  ent idade s a companham votação PEC 41



Uma representante ativa da
PM/RN a vereadora Sgt Regina
revela as conquistas do seu

primeiro ano de mandato, ações feitas
para a categoria e para população do
município do Natal.

Um ano de muito trabalho,
foram importantes projetos de lei,
diversos requerimentos, 14 audiên-
cias públicas e uma solenidade em

homenagem ao Sub Gil Xavier, que recebeu o título de
cidadão natalense solicitado pela vereadora.

Mesmo sendo marinheira de primeira viagem na
Câmara Municipal, a vereadora fez bonito, produziu
significativamente com projetos de lei e requerimentos
que beneficiam tanto a categoria quanto a população
natalense. Sua experiência como líder de muitos
movimentos da PM/RN, e das gestões como presidente da

ASSPMBM ajudaram a conduzir com responsabilidade o
primeiro ano do mandato conquistado com o apoio da
categoria.

E uma das marcas de seu trabalho é a participação. A
vereadora recebe semanalmente os colegas de farda e
também a população, além de realizar visitas periódicas
aos batalhões e bairros da cidade para conhecer de perto
os problemas do município.

A vereadora direciona seu mandato em 4 frentes de
trabalho por acreditar que dessa forma atende o propósito
de representar bem o povo de Natal e ser justa com sua
classe, são elas: 

Segurança pública;
Esporte, lazer e cultura;
Contra a discriminação e;
Defesa da mulher.
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Vereadora Sgt Regina presta conta do 1º ano de mandato 

Agora é Lei 

042/09    Concede titulo de cidadão natalense ao Srº Gil Xavier de Lucena
10/11/2009 APROVADO 

359/09 Reconhece de Utilidade o Projeto sou solidário.         
28/09/09         APROVADO

37/09 Reconhece de Utilidade Pública Municipal, O Comando Pré-Militar ALPHA.
18/03/09 APROVADO

09/09 Institui a Frente Parlamentar Municipal do Esporte e dá outras providências.
23/06/09 APROVADO

358/09   Ficam instituídas ações de promoção ao esporte - O programa ADOTE UM ATLETA, FORME UM
CIDADÃO - de apoio aos desportistas do Município do Natal, e dá outras providências.

24/09/2009 APROVADO em Plenario

321/09 Cria a Lei de Incentivo Fiscal para o Esporte.
17/09/2009 APROVADO em Plenario

265/09 Cria o Fundo Municipal do Esporte e dá outras providências.
25/08/09 APROVADO em Plenario



Sargento da turma de
1996 e desde então
sócio da ASSPMBM, já

desempenho a 13 anos min-
has atividades no 2º GPRE.
Sei da necessidade e da
importância dos       movi-
mentos reivindicatórios, sem-
pre colaborei com as adminis-

trações de nossa   entidade bem como, no fortalecimento
da mesma. 
Ser sócio desta entidade é ser um policial consciente, e
conseqüentemente preocupado com o seu futuro
profissional e de sua família. Sabemos que a segurança
pública vem passando por várias transformações, e como
somos operadores de segurança exercemos um papel
fundamental neste contexto. Sendo assim ser sócio, além
do acesso aos benefícios que são disponibilizados para o
sócio, como: convênios com empresas e instituições,
assessoria jurídica e outros serviços, ainda temos a
oportunidade de participar de discussões para melhorias
das condições de trabalho. Como por exemplo, a reforma
do nosso estatuto, na qual faço parte juntamente com
representantes policiais de todas as unidades. Ao fazer
parte da associação é possível dar a minha colaboração em
campanhas de melhorias salariais. Podemos citar o
movimento atual a favor da PEC 300 e PEC 41, em que

notadamente a força dos movimentos sindicais juntos com
as associações estão sendo decisivos para um desfecho
favorável ao nosso favor. Por isso, devemos está
associados e mobilizados para termos força e respeito
como categoria. 
Foi através das mobilizações ocorrida em todo pais com
nossos representantes políticos "militares, eleitos com o
voto da categoria em todo Brasil", juntamente com as
associações, que mobilizadas em Brasília, cominou com a
aprovação no senado federal da tão sonhada cidadania
com sabedoria para a nossa categoria. Nesta luta, destaco
a firmeza e a perseverança do presidente da associação da
ASSPMBM, Sgt Eliabe, que foi digno de ser citado várias
vezes na mesma cessão pelos senadores. Como a dos
representantes de cabos. e soldados, Cb. Jeoas e o
Sd Marimbondo, atores principais de uma conquista que
irá beneficiar policiais de todo pais. Por esses motivos é
que faço apelo aos companheiros que são conscientes de
nossa luta,  para convidar aqueles que ainda não são
sócios, para se juntarem a nós neste propósito, pois
só assim teremos dias melhores para a nossa família,
justiça e cidadania com sabedoria para todos os policiais e
bombeiros militares.

2º Sargento Edilson Hipólito da Silva
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AUXÍLIO TRANSPORTES
ÁGUA, LUZ E TELEFONE
ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS
DESPESAS COM VEÍCULOS/COMBUSTIVEL
CONSERVAÇÕES E REPAROS
IMPRESSOS 
CORREIOS E TELEGRAFOS
ASSESSORIA JURÍDICA
ASSESSORIA CONTÁBEL
ASSESSORIA DE IMPRENSA
REPASSE CLUBE DO DENTE
REPASSE MOSSORÓ
SERVIÇOS DE TERCEIROS
RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE INFORMÁTICA
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE
CÓPIAS E ENCARDENAÇÕES
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES
DESPESA COM MOBILIZAÇÃO
SUBTOTAL

DESPESAS DIVERSAS
DEPESAS BANCÁRIAS/IMPOSTOS/TAXAS
JUROS/MULTAS/CORREÇÃO MONETÁRIA
COMPRAS DIVERSAS
SUBTOTAL

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

RESUMO
TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL DAS DESPESAS 
SUPERÁVIT

17.337,00
770,00
202,12

18.309,12

2.427,59
452,78
800,00
336,00

1.696,17
600,00

1.281,74
87,00

189,47
17,00

5.600,00
600,00
350,00
770,00

1.120,00
150,00
28,00
90,00

265,00
86,78
80,89

200,00
673,00

17.901,42

19,00
25,98

340,00
384,98

18.286,40

18.309,12
18.286.40

22,72

Demonstrativo financeiro do mês de setembro de 2009
RECEITAS 
MENSALIDADES SOCIAIS
BENEFÍCIOS
TRANSPORTADA MÊS ANTERIOR
TOTAL

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
ORDENADOS E SALÁRIOS
INDENIZAÇÕES/RESSARCIMENTOS
REPASSE REGIONAL DO SERIDÓ
AUXÍLIO TRANSPORTES
ÁGUA, LUZ E TELEFONE
ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS
DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTIVEL
CONSERVAÇÕES E REPAROS
CORREIOS E TELEGRAFOS
ASSESSORIA JURÍDICA
ASSESSORIA CONTÁBEL
ASSESSORIA DE IMPRENSA
REPASSE CLUBE DO DENTE
REPASSE MOSSORÓ
SERVIÇOS DE TERCEIROS
RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE INFORMÁTICA
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE
CÓPIAS E ENCARDENAÇÕES
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES
DESPESA COM MOBILIZAÇÃO
SUBTOTAL

DESPESAS DIVERSAS
DEPESAS BANCÁRIAS/IMPOSTOS/TAXAS
JUROS/MULTAS/CORREÇÃO MONETÁRIA
COMPRAS DIVERSAS
SUBTOTAL

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

RESUMO
TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL DAS DESPESAS 
SUPERÁVIT 

17.253,00
780,00

22,72
18.055,72

2.403.62
185,00
800,00
228,00

1.661,13
470,00

1.789,65
23,59
34,00

5.600,00
600,00
350,00
780,00

1.120,00
150,00
00000
78,00

265,79
54,87
50,00

00000
592,09

17.235,74

56,82
34,49

668,16
759,47

17.995,21

18.055,72
17.995,21

60,51

Demonstrativo financeiro do mês de outubro de 2009

No intuito de caracterizar nossa gestão pautada no principio da transparência, a ASSPMBM/RN divulga seu demonstrativo financeiro referente aos meses de Setembro/2009 a
Novembro/2009. A prestação de contas da Entidade é elaborada sob a responsabilidade do Contador João Maria Silva Barreto (CRC 4971-RN).

RECEITAS 
MENSALIDADES SOCIAIS
BENEFÍCIOS
TRANSPORTADA MÊS ANTERIOR
TOTAL

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
ORDENADOS E SALÁRIOS
INDENIZAÇÕES/RESSARCIMENTOS
REPASSE REGIONAL DO SERIDÓ
AUXÍLIO TRANSPORTES
ÁGUA, LUZ E TELEFONE
ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS
DESPESAS COM VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL
CONSERVAÇÕES E REPAROS
IMPRESSOS 
CORREIOS E TELEGRAFOS
ASSESSORIA JURÍDICA
ASSESSORIA CONTÁBEL
ASSESSORIA DE IMPRENSA
REPASSE CLUBE DO DENTE
REPASSE MOSSORÓ
SERVIÇOS DE TERCEIROS
RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE INFORMÁTICA
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE
CÓPIAS E ENCARDENAÇÕES
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES
DESPESA COM MOBILIZAÇÃO
SUBTOTAL

DESPESAS DIVERSAS
DEPESAS BANCÁRIAS/IMPOSTOS/TAXAS
JUROS/MULTAS/CORREÇÃO MONETÁRIA
COMPRAS DIVERSAS
SUBTOTAL

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

RESUMO
TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL DAS DESPESAS 
SUPERÁVIT

17.354,00
810,00

60,51
18.224,51

2.403,57
1.973,51

800,00 
304,00

1.551,27
0,00

830,47
42,00
90,17
24,35

5.600,00
600,00
600,00
785,70
800,00
150,00

0,00
57,00

265,79
42,00

0,00
400,00
358,00

17.677,83

79,09
20,00

400,00
499,09

18.176,92

18.224,51
18.176,92

47,59

Demonstrativo financeiro do mês de novembro de 2009

Prestação de Contas
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A escola oferece
descontos de 20% para
ensino fundamental e

medio.

 

Todos os servicos ofere-
cidos em

todo Estado com 15%
de

desconto ao sócio da
ASSPMBM.

Os sócios da
ASSPMBM-RN tem

25%
de desconto nos cursos

da faculdade.

A  A S S P M B M - R N  d e s e j a  a  t o d o s  P a r a b é n sA  A S S P M B M - R N  d e s e j a  a  t o d o s  P a r a b é n s
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Clube do dente não tem
carência e conta com a

maior cobertura do
mercado,

tudo isso por apenas
R$ 10,00.

Associado tem 20 % de
desconto em aluguel de

vestido de noiva e
roupas em geral.

Voce sócio pode usar o
cartao

Globocard em
inumeros

estabelecimentos pela
cidade.

Os sócios da
ASSPMBM-RN tem

40% de desconto nos
planos de

saúde, carências
reduzidas e

atendimento nacional.

 

A auto escola 
Esperança
oferece aos 
associados
descontos 
especiais.

A Diretoria Executiva da ASSPMBM
declara sua singela  homenagem
póstuma ao associado e profissional de
segurança pública, dedicados e
comprometidos, falecido esse ano,
desejando aos familiares e amigos
acalento neste momento de tristeza.

Antönio Lopes de Alencar

13/03/1944

18/08/2009

“Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição
e a vida. Aquele que crê em mim ainda

que morto viverá. E todo aquele que
vive e crê em mim, jamais morrerá.“

João 11:25-26

Homenagem postuma

1/dez
1/dez
2/dez
3/dez
3/dez
3/dez
4/dez
4/dez
6/dez
6/dez
7/dez
7/dez
8/dez
8/dez
8/dez
9/dez
10/dez
11/dez
11/dez
12/dez
12/dez
13/dez
15/dez
15/dez
16/dez
16/dez
17/dez
17/dez
19/dez
19/dez
20/dez
20/dez
21/dez
22/dez

22/dez
22/dez
22/dez
24/dez
24/dez
25/dez
25/dez
25/dez
25/dez
26/dez
26/dez
26/dez
26/dez
27/dez
27/dez
28/dez
28/dez
28/dez
29/dez
29/dez
29/dez
31/dez
31/dez
1/jan
2/jan
4/jan
5/jan
6/jan
6/jan
9/jan
10/jan
11/jan
12/jan
12/jan

12/jan
12/jan
13/jan
14/jan
14/jan
15/jan
16/jan
17/jan
18/jan
18/jan
18/jan
19/jan
20/jan
20/jan
21/jan
21/jan
23/jan
24/jan
24/jan
29/jan
31/jan
1/fev
1/fev
2/fev
2/fev
2/fev
4/fev
7/fev
7/fev
7/fev
7/fev
12/fev
12/fev
12/fev

12/fev
12/fev
13/fev
14/fev
15/fev
15/fev
15/fev
16/fev
17/fev
17/fev
17/fev
18/fev
18/fev
18/fev
18/fev
19/fev
19/fev
20/fev
21/fev
22/fev
22/fev
23/fev
24/fev
24/fev
24/fev
25/fev
25/fev
27/fev
28/fev

Sgt
Sgt
Sgt
Sgt
Sgt
Sgt
Sgt
Sgt
Sgt
Sgt
St
Sgt
Sgt
Sgt
Sgt
St
Sgt
Sgt
Sgt
Sgt
Sd
Sgt
St
St
Sgt
Sd
St
Sgt
Sgt
Sgt
Sgt
Sd
Sgt
St

Sgt
Sgt
Sgt
Sgt
Sgt
Sgt
Sgt
St
Sgt
Sgt
Sgt
Sgt
Sgt
Cb
Sgt
St
Sgt
Sgt
Sgt
Sgt
St
Sgt
Sd
Sgt
Sgt
Sd
Sgt
Sgt
Sgt
Sgt
Sgt
Sd
Sgt
Sgt

Sgt
Sgt
St
Sd
Sgt
Sgt
Pens
St
Sgt
Sgt
Sgt
Sgt
Sgt
Sgt
Cb
Sgt
Sd
Sgt
Sgt
St
Sgt
Sgt
Sgt
Sgt
Sgt
St
Sgt
Cb
St
Pens
Sgt
St
Sgt
Sgt

Sgt
Sgt
Sgt
Sgt
Sgt
Sgt
Sgt
St
Cb
Sgt
Sgt
Sgt
Sgt
St
Sgt
Sgt
Sgt
St
Sgt
Sgt
Sgt
Sgt
Sgt
Sgt
Sgt
Sgt
Sgt
Sgt
Sgt

Frankelland M. Azevêdo
José Maurício Pereira
Lamonier da Cruz Correia
Independente da C. Costa
José Manoel Nunes Filho
Uiataná Pereira de Sena
Henrique E F de Carvalho
Sebastião Costa Neto
José Ferreira Filho
Samuel Ramos Alves
Antonio B. da Trindade
Kleber C. Lima  Azevêdo
José Manoel de Lira
Mário H. de Moura Filho
Williame Silva da Rocha
Antonio Galvão
Fco Canindé de Souza
Josafá Ferreira
Josivaldo José de Araújo
AusônioT. Félix de Lima
José M. Pereira da Silva
Iranilson F. de Moura
Antonio A. dos Santos
Fco Canindé Ferreira
José Basílio Filho
Milton da Rocha Filho
Antonio F. de Queiróz
Reinaldo P. dos Santos
Luciano da Silva Azevêdo
Pedro R. dos Santos
Eustáquio R. de Oliveira
Joaci de Almeida Filho
Erinaldo M. da Silva
Antonio Carlos da Costa

Cícero Ferreira
João Maria de Lima
José Amadeu Vieira
Carlos José da Costa
Valdeir Gonzaga Pinto
Aljean B. do Nascimento
João M. de Assis Varela
Luiz Bernardino da Silva
Manoel Félix Neto
César Costa de Souza
Eliabe Marques da Silva
Francisco A. dos Santos
Severino F. Bezerra
Amarildo dos S. Canela
Carlos Antonio de Gós
Geraldo X. da Câmara
Magnus M. da Silva Melo
Ricardo Ribeiro de Souza
Jailso Moura
Reinaldo E. de Oliveira
Reckitt Ferreira da Costa
Ednaldo G. de Lima
Joaci Batista de Lucena
Francisco V. Fernandes
Marcio N.Gomes de Melo
Jorge Ivan R. da Silva
Juzemar da Silva
Antonio A. M Oliveira
Aristofanes J. da Silva
Nativo Anselmo de Souza
João Paulino da Silva
João Alves S. da Silva
Ivoneide F. Silva Faustino
Joaquim  Rocha Neto

Maricélia de Santana
Martha de C. Fernandes
Francisco Hilário Bezerra
Flávio F. de Carvalho
Mercurcio V. de Melo
Eliomar Soares da Silva
Maria M. do Nascimento
Cícero Nunes de Freitas
Charles Newton Kelly
Denise Dias de Alixandria
Wilson Fernandes Filho
Emanoel  de Sá Círiaco
Fabio Martins da Silva
José Gomes da Silva
Amarildo N. da Costa
Maria Tiani da Silva
Eloadi Peres
João Soares de Paiva
Josué Ribeiro dos Santos
Francisco H. da Silva
Gilvan Batista de Araújo
José Cavalcante Sobrinho
Luiz C. Gonçalves Filho
Francisco Edson Filho
Francisco Ezequiel Soares
Paulo Nailson de Souza
Francisco C. da Silva
Fabiano Miranda da Silva
Francisco Abdias da Cruz
Maria das Graças Belmont
Valdemir José Bezerra
Estácio Cavalcanti
Francisco de A dos Santos
Francisco E. da Costa

Gilson Barrros Moreira
José Bandeira Cavalcanti
Paulo Eduardo R da Silva
Joaquim Medeiros
João Maria B da Siilva
Raimundo Neres da Silva
Willyams  Mesquita
GERALDO AGUIAR
Alcione Xavier de Paiva
Clébio de Bessa Barros
José Ribeiro Filho
Cícero Batista
João Barbosa de Melo
José P do Nascimento
Rivanildo C dos Santos
Francisco C S Pereira
Luciene Teixeira Lopes
Juvenal Alves Cavalcanti
Marta Matias de Carvalho
Francisco de A RIBEIRO
José de A Lopes Dantas
Ubirajara A da Silva
Favio Benedito da Silva
Ronaldo B de Carvalho
Sérgio Teixeira de Souza
José Arruda Lopes
Ubirajara M de Holanda
Márcio A Cunha Oliveira
Francisco de Assis Chaves


