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A AME/RJ RECEBE OS PRESIDENTES DAS ASSOCIAÇÕES DE OFICIAIS E PRAÇAS
DA PMERJ E CBMERJ

No dia 09 de dezembro de 2021, a Associação de Oficiais Militares Estaduais do
Rio de Janeiro - AME/RJ recebeu as associações representantes dos oficiais e praças da
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar para um almoço de congraçamento na
AME/RJ, objetivando o fortalecimento cada vez mais sólido das classes representadas a
buscarem o devido reconhecimento, seja por parte do governo ou do legislativo
fluminense.

Na reunião que precedeu o almoço, o Presidente da AME/RJ, Cel PM José Maria
de Oliveira, saudou e agradeceu a presença de todos. A reunião também serviu para
tratar de diversos assuntos de interesse das categorias.

Entre os temas em pauta, estiveram o Projeto de Lei nº 5181/2021, que criou o
Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais (SPSMERJ) e que representa um
grande avanço e uma expressiva conquista para os militares estaduais.

Outro assunto abordado foi a respeito das audiências públicas que foram
realizadas nos dias 06 e 08 de dezembro, na Assembleia Legislativa Estadual (ALERJ)
para debater o projeto. O presidente da AME/RJ falou sobre a participação da associação
na audiência do dia 08, em que a AME/RJ foi representada pelo Dr. Welington Dutra,
advogado da Associação, que defendeu em plenário a necessidade de retroação dos
efeitos da Simetria (integralidade e paridade) em relação às pensionistas, com a
conseguinte revisão dos benefícios concedidos desde dezembro de 2019, assim como a
gestão do SPSMERJ pelas corporações, solidarizando-se, ao fim, com o recebimento do
percentual da GRET em 192,5% para todos os militares.
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O Presidente da AME/RJ garantiu que as associações manterão regularmente os
encontros com datas e horários a serem oportunamente divulgados. As associações de
oficiais e praças apoiaram a sugestão e afirmaram que as associações de oficiais e
praças da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Rio de Janeiro precisam estar unidas e irmanadas pelos mesmos objetivos, o
de defender e proteger os interesses de toda família PMERJ e CBMERJ, ativos,
veteranos e pensionistas.

Fizeram-se presentes: Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro
(AME/RJ), Associação de Subtenentes e Sargentos da PM (ASPOM), Centro Beneficente
de Praças Reformadas PM/BM (CBPR), Caixa de Oficiais do CBERJ (COCBERJ) e Caixa
Beneficente da Polícia Militar do Rio de Janeiro (CBPMRJ).


