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IDEALISMO NA LUTA POR DIREITOS 

 

 

AOS OFICIAIS DA ATIVA, VETERANOS E PENSIONISTASASSOCIADOS E  

NÃO-ASSOCIADOS À AME/RJ 

Lembramos que uma das poucas categorias que têm garantidas a integral idade e a 

par idade salarial somos nós, mil i tares, e se nos mantemos com esse adjet ivo (mil itar),  

devemos, necessar iamente, à luta, empreendida 24 horas por dia seja pelas Associações 

de Mil itares Estaduais, pela representante dessas Associações — a FENEME — ou por 

todos (Associações e FENEME) juntos.  

Nossa luta é sempre no sentido de mantermos os direitos existentes, tendo em vista as 

incansáveis invest idas dentro do Poder Legis lat ivo, tanto nas Assembleias Legislat ivas 

Estaduais, como no Congresso Nacional,  com o encaminhamento de Projetos de Lei (PL) 

t irando direitos e, sobretudo, tentando acabar com o mil itar ismo das Políc ias Mi l i tares.  

Nesse sent ido, chamamos a atenção dos mais desavisados para o fato de que, se 

deixarmos de ser mili tares, o teto máximo de quem passar para a inat ividade é o previsto 

para o INSS, hoje no valor de R$ 7.087,22. 

Isso não signif ica que todos terão esse valor no seu cont racheque. Esse é o valor 

máximo e caberá a cada um, de acordo com posto ou graduação, o valor correspondente.  

 Apresentadas essas informações que consideramos fundamentais,  transcreveremos, a 

seguir, texto importante da FENEME, referente à luta pela aprovação da Lei Orgânica 

Nacional das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares.   

Dispensa declarar a importância fundamental de TODOS os Oficiais da PMERJ e 

CBMERJ do nosso estado estarem associados à AME/RJ.  

A AME/RJ precisa ser forte, o que só será possível com o crescimento do quadro 

associat ivo.  

VOCÊ, oficial da Ativa, veterano e pensionista de oficial,  ainda não associado, 

fortaleça a AME/RJ, ASSOCIE-SE.  

Não deixemos essa importante ent idade representat iva de classe perecer , senão 

pereceremos nós, sem uma voz at iva para nos defender.  

Conclamamos a todos os associados a se empenharem na captação de associados.  

                                                                               

DIRETORIA 
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TEXTO TRANSCRITO DA FENEME 

 

  LEI ORGÂNICA NACIONAL 

 

Aos Senhores Presidentes de Entidades federadas e Oficiais da FENEME,  

Sobre a nossa Lei Orgânica Nacional temos a informar que a FENEME 

participou at ivamente de todas tratativas com os diversos atores importantes 

especialmente últ imos dois anos. 

  

Dentre elas com: 

- Presidente da República, juntamente com Ministro da Casa Civil  e Ministro da 

Secretaria de Governo; 

- Presidente da Câmara dos Deputados; 

- Ministro da Just iça; - Ministro da Defesa; 

- Parlamentares e seus líderes; 

- Entidades representativas de Praças; 

- ADEPOL do Brasi l; - COBRAPOL; 

- Fórum Brasi leiro de Segurança Pública; - Instituto Sou da Paz; e 

- CNCG/LIGABOM nas gestões anteriores. 

 

Contudo, na atual gestão do CNCG e LIGABOM houve resistências quanto a 

pontos essenciais que acabaram por retardar a submissão e a perda da "janela de 

oportunidade" que havia se aberto para a deliberação pelo plenário da Câmara dos 

Deputados. 
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O ponto importante onde chegamos, aprovação do regime de urgência, contou 

com o dispêndio de muito esforço da direção da FENEME e das entidades f i l iadas, 

como todos acompanharam.  

O momento no Congresso Nacional, ao nosso ver, não tem possibil itado a 

submissão de nossa Lei Orgânica Nacional,  em razão de outras pautas nacionais 

que no momento passaram a sobrepor às demais. Porém, confiamos muito na 

condução final da LOB pelo Relator, Deputado Federal Capitão Augusto, o qual tem 

buscado incansavelmente a abertura de nova "janela de oportunidade" para 

aprovação desta matéria.  

Estamos também atuantes e vigilantes para que uma vez surgindo esta nova 

janela de oportunidade, sem contar com mais surpresas ou resistências, possa a 

Câmara dos Deputados, após pouco mais de duas décadas de tramitação, 

f inalmente deliberar sobre nossa tão necessária Lei Orgânica Nacional.  

Por f im, rogamos a todos os atores da segurança pública e, em especial ao 

CNCG e LIGABOM, para que atuem fortemente no sentido de que a Lei Orgânica 

possa ser pautada, discutida em Plenário e por f im aprovada, visando recuperarmos 

um tempo precioso perdido neste processo. 

 Novamente agradecemos o empenho de todos, pois somente com nossa união 

será possível alcançar mais essa importante legislação para as instituições 

militares estaduais/DF e, consequentemente, para toda a sociedade. 

 
 

DIRETORIA DA FENEME 
                                                                                                                                                                      

 


