
 

Associação dos Oficiais Estaduais do  Rio Grande do Sul  -  AOfERGS 

RELATÓRIO Administrativo  AOFERGS – reuniões e eventos 2021 

https://www.aofergs.com.br/retrospectiva-aofergs-2019-2020/ 

 

Resumo de participações da AOFERGS no ano de 2021 

Descrição JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total 

REUNIÕES ON 
LINE 

4 1 9 3 4 1 2 2 1 1 2 2 32 

REUNIÕES 
PRESENCIAIS 

0 2 4 7 4 2 2 7 1 2 5 6 42 

AUDIENCIA 
PUBLICA ON 
LINE 

0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 

EVENTOS 
PRESENCIAIS 

0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 4 9 

NOTAS D E 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 

https://www.aofergs.com.br/retrospectiva-aofergs-2019-2020/


REPUDIO E 
CONJUNTAS 
ENTIDADES 

OFICIOS 
ENCAMINHADOS 
LEGISLADORES E 
AUTORIDADES 

0 1 3 1 1 0 0 0 0 1 2 0 9 

AÇÃO JUDICIAL 
CONJUNTA 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

FORUM 
ANERBM 

0 0 0 0 0 1  
02 participantes 
Goiânia 

0 0 0 0 1 
9 participantes 

Florianópolis 

0 2 

Assembleia geral 
AOFEREGS 

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

ALRS votações, 
agendas, 
contatos 
presencial 

1 
Manifestação 

4 5 1 0 0 0 0 0 1 0 1 13 

Assinatura de 
contratos 

0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 

Alteração 
estatutária 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

1 

Homenagens e 
Outros 

0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Atas e reuniões 
eleições 

0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

Total 5 14 40 15 12 5 4 9 2 4 14 14 138 

 

Data Evento Descrição 

08/01/2021 Reunião on line – 20 horas ATA – viagem ao litoral norte e sul para divulgação da AOFERGS, plano de 



modernização, eleições AOFEERGS 2021, assuntos  gerais 

12/01/2021 Reunião on line ATA - apresentação de proposta para contrato de serviço para eleição da AOFERGS 

14/01/2021 Reunião on line ATA- Aprovação do orçamento de despesas com as eleições da AOFERGS 2021 

02/01/2021 Reunião on line  ATA REUNIÃO DEMONSTRAÇÃO ELEJA ONLINE AOFERGS 

28/01/2021 Manifestação em frente a ALRS  

02/02/2021  Reunião demonstração  eleja online para a 
AOFERGS – às  13 horas e 30 minutos 

 

04/02/2021 Reunião presencial 
Jane, Tenente Fanfa Paulo, Neto, Ivo Streb, Adão 
Miranda, Larrossa, Castanho. Magali Terezinha, 
Dionês 

ATA Eleições 2021, formação de uma chapa, busca de novos sócios, estratégias 
politicas futuras. 

04/02/2021 Nota de repúdio a tentativa do Executivo em 
aumentar alíquotas previdenciárias A AOfERGS 
juntamente com as demais entidades 
representativas dos militares estaduais, vem a 
publico manifestar nota de repudio a intenção do 
Governador do Estado Eduardo Leite em elevar as 
alíquotas da Previdência (04/02/2021); 

 

05/02/2021 https://www.asstbm.org.br/2021/02/05/moderniza
cao-da-carreira-entidades-reuniram-se-com-o-vice-
governador-para-saber-do-andamento-do-projeto/ 

Presencial Larrossa 

18/02/2021 [16:52, 18/02/2021] Larrossa: Falei com o Celio ele 
vai te ligar . . . Ref as prestações de contas 
[16:53, 18/02/2021] Larrossa: 2019 e 2020 

 

18/02/2021 Assembleia Geral  

23/02/2021 Atualização sócios eleitores https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aOeoSpjvjEq6OLTbJvT1SSC1-
lbaRGQvK8HrbGHuitc/edit?usp=sharing 

23/02/2021 Assinatura contrato eleja on line eleições  

24/02/2021 Visita aos deputados  Beto Fantinel MDB Aloisio 
Classmann PTB Carlos Burigo MDB Cel Zucco 

Larrossa Dionês e Castanho 

24/02/2021 Oficio circ 001 encaminhado deputados estaduais AOfERGS mantém mobilização na Assembleia Legislativa contra o PLC 13/2021 -  Ofício 



sobre votação previdência militares Circular 01/AOfERGS/2021 (25/02/2021) 

01/03/2021 Dionês presencial AOFERGS sala  

02/03/2021 Visita deputado ALRS Marroni e Any Ortiz Larrossa 

03/03/2021 IBCM entrega de agendas aos sócios Daniel, Bosi e 
Silveira 

 

04/03/2021 Reunião on line -Live 19horas e 30 mim ASPRA RS 
Larrossa 

 

08/03/2021 Reunião deputado Gabriel ALRS  

08/03/2021 Homenagem mulheres AOFERGS  

09/03/2021 Vídeo homenagem Larrossa Presidente da AOFERGS 
ao Desembargador Maciel TJMRS 

 

09/03/3021 Votação ALRS pec 13/2021  

10/03/2021 Reunião 13h 30 mim com deputado Gabriel 
Presidente da ALRS – Castanho e Larrossa 

 

10/03/2021 Oficio 002 circ aos deputados federais solicitação de 
vacinas contra o covid aos militares do RS 

 

11/03/2021  Reunião on line -16 horas reunião Lanes, Ricardo, 
Larrossa e Dionês – ação judicial 

 

12/03/2021  Envio de Oficio de agradecimento Câmara federal  

13/03/2021 Carta proposta correio brigadiano  

14/03/2021 Reunião on line -Para participar da reunião no 
Google Meet, clique neste link:  
https://meet.google.com/hfc-ybkc-qkx  
  
Ou abra o Meet e digite este código: hfc-ybkc-qkx 

Comissão eleitoral 10 horas e diretores com a eleja on line 
Pauta aprovação da contratação do escritório do Lanes Decidirmos o que faremos com 
os pareceres que contratamos e outras que estiverem pendentes . 
E reunião on line 20 horas integrantes da Chapa 

 Datas para as eleições 
Conforme regulamento eleitoral 
Data Descrição dos eventos 
14/03/2021 Edital e Regimento Eleitoral  
15/03/2021 Publicação do Edital e Regimento 
Eleitoral 

 



Edital reunião Assembleia Geral Extraordinária – 
escolha da Comissão Eleitoral 
17/03/2021- 11 horas Assembleia Geral 
Extraordinária – escolha da Comissão Eleitoral 
18/03/2021 – 11 horas A confirmar reunião 
diretoria e comissão eleitoral com a elejaonlina 
19/3/2021 – 23 horas e 55 minutos Último dia 
para inscrição e apresentação das chapas 
20/03/2021  12 horas – homologação pela 
Comissão Eleitoral 
19 horas – divulgação das chapas homologadas 
21/03/2021 até as 23 horas e 59 minutos do dia 
28/03/2021 Campanha Eleitoral nas redes 
sociais e outros meios de mídia 
29/03/2021 09 horas até as 10 horas – reunião 
Geral Ordinária, on line com os sócios abertura da 
eleição e alterações estatutárias. 
Das 09 horas às 17 horas e 30 minutos votação 
plataforma elejaOnline. 
30/03/2021 Divulgação da Chapa vencedora e 
registro em cartório da Ata 

15/03/2021 Reunião on line - diretores e Maj Roger e advogados 
para definição de ação de ADIN previdência 

 16 horas reunião Larrossa, Lanes, Dionês, Castanho, Ricardo – sobre divulgação em 
conjunto das associações 
14 horas reunião Lanes com o Maj Roger - ADIN 

16/03/2021 Reunião on line  
11 horas reunião 
 Larrossa, Dionês, Jane, Lanes, Eliseu, Guerim, Paulo 
Ricardo, Poncio e Nunes 
Votação de gastos ações judicial previdência e ADIN 
gastos até R$ 20.000,00. Aprovado unanimidade 

Prestação de contas 2020 
Pareceres 
Aprovação do gasto com justiça e adin 
Agradecer pelo tempo deles comunicar que ate o dia 29 de março vamos solicitar um 
relatório para fazermos o relatório da gestão 
As eleições 



16/03/2021 https://www.asstbm.org.br/2021/03/15/nota-
conjunta-das-entidades-sobre-as-manifestacoes-do-
presidente-nacional-do-ptb-em-relacao-ao-vice-
governador-e-secretario-de-seguranca-publica/ 

 

16/03/2021 Oficio ao Congresso Nacional vacinas  

17/03/2021 Reunião comissão eleitoral 
Para participar da reunião no Google Meet, clique 
neste link:  
https://meet.google.com/dbi-irvr-mzx  
  
Ou abra o Meet e digite este código: dbi-irvr-mzx 

11 horas reunião on line extraordinária geral comissão eleitoral 

17/03/2021 Presencial 
15 horas reunião Larrossa, escritorio Consul e Sikora 
advocacia e consultoria 

 

18/03/2021 Reunião on line  11 horas com eleja on line 



Reunião comissão eleitoral 
https://meet.google.com/tva-whva-vrb 
Bom dia hoje reunião as 11 horas eleições entrar no 
link acima 

 Briefing eleições 
Aprovado o gasto de R$ 480,00 reais para suporte no dia da votação 

18/03/2021  Presencial 
14 horas reunião Larrosa e Lanes – Associações  
questões judiciais on line ABAMF - ASSTBM 

 

19/03/2021 Inscrição chapa eleição  

20/03/2021 Reunião  on line comissão eleitoral 
Para participar da reunião no Google Meet, clique 
neste link:  
https://meet.google.com/yyv-tznz-drw  
  
Ou abra o Meet e digite este código: yyv-tznz-drw 

10 h 30 mim para homologação da chapa pelo Presidente da Comissão eleitoral Mena 



22/03/2021 ADI conjunta entidades protocolada previdência 

 
26/03/2021  Envio de alteração estatutária  

27/03/2021 Reunião on line envio de planilha de sócios eleja on 
line - teste 

 

28/03/2021 Envio de msg ao sócios com senhas eleições  

28/03/2021 Sem acesso a conta somente cheques  

29/03/2021 Reunião on line 
Eleições AOFERGS das 9 horas às 17horas e 30 
minutos 

Sistema eleja on line das 9 as 11 horas 
Votação do estatuto proposta 
 



Reunião com os sócios on line das 9 horas e 30 mim 
às 10 horas- explicar o processo eleitoral  
Reunião assembleia geral AOFERGS  
Para participar da reunião no Google Meet, clique 
neste link:  
https://meet.google.com/ppo-czyg-jqf  
  
Ou abra o Meet e digite este código: ppo-czyg-jqf 

Larrossa, Neto, Mena, Eliseu, Ricardo, Rene, Lanes, Paulo Fanfa, Claudemir Binsfeld, 
Paulo Cezar, Denilson, Jesus Silva da Costa , Jane, Nunes, Diones 

29/03/2021  Presencial 
Tarde correio brigadiano Larrossa Reunião  das 16 
as 17 horas 

 

30/03/2021 Presencial 
Reunião almoço Larrossa, Dionês e Neto e 
convidados. 

 

31/03/2021 AOFERGS ira divulgar orientações sobre as ações 
individuais em uma reunião virtual com a 
participação dos associados,  que será divulgada e 
acontecerá ate o dia 31 de março. 

Eleição da AOFERGS 

Abril2021 Contrato correio Brigadiano  

Abril 2021 Instalação do fórum permanente em defesa do IPE 
saúde – estatuto social participação Poncio 

 

01/04/2021 Recebimento agendas permanentes  

Abril2021 Oficio ao Cmt Geral solicitando vacinação para os 
militares 

19/03/2021: A ASOFBM, em conjunto com as demais Entidades representativas da BM 
e CBM, ajuizou a Ação Coletiva nº 5027979-52.2021.8.21.0001, requerendo que o 
Estado proceda à imediata inclusão dos policiais militares e bombeiros militares da 
ativa no grupo mais prioritário do Plano Estadual de Vacinação contra a COVID-19; 
30/03/2021: Após diversos contatos das Entidades representativas dos Militares 
Estaduais, encabeçados pela ASOFBM junto ao cenário político, Deputados Federais 
disparam requerimentos ao Ministério da Saúde, solicitando a priorização da vacinação 
dos profissionais da segurança pública; 
(f) 30/03/2021: Consequência da reunião, o Gabinete do Deputado Federal Nereu 



Crispim oficia o Ministério da Saúde requerendo especial atenção para que todos os 
profissionais da segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul sejam priorizados 
no âmbito do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 
(Ofício nº 70/2021); 
(g) 30/03/2021: Na mesma linha, o Gabinete do Deputado Federal Paulo Pimenta 
solicita (Ofício nº 04/2021) que o Ministério da Saúde inclua os agentes de segurança 
na lista de prioridades no Plano Nacional de Vacinação contra a COVID; 
(h) 31/03/2021:  Sob pressão, Ministério da Saúde antecipa a vacinação de policiais e 
bombeiros, os profissionais envolvidos diretamente no combate à pandemia deverão 
ser imunizados assim que a pasta da Saúde entregar o próximo lote ao Estados;  
(i) 01/04/2021: O Governo do Estado do Rio Grande do Sul anuncia que os profissionais 
da Segurança Pública terão vacinação contra a COVID-19 antecipada. O Ministério da 
Saúde informou que enviará lote de doses exclusivamente para esse público. 

07/04/2021 Reunião on line 
13 horas Colegas apos realizar contato com alguns  
diretores proponho  realizarmos a posse nos cargos 
da diretoria executiva e admirativa bem como 
comemorarmos o aniversário de 10 anos da 
AOFERGS dia 21 de abril de 2021. O evento de 
posse pode se presencial ou virtual; Com a 
participação  dos nossos associados, virtualmente e 
também os convidados que podemos indicar ou não 
. Assunto a ser definido na próxima reunião que 
será dia 7 de abril as 13.00 hs visto que alguns 
colega cumprem o expediente adm 

Reunião almoço e on line Neto, Larrossa, Castanho e Fanfa 

07/04/2021 Presencial 14 horas Assembleia Legislativa  

08/04/2021 Presencial 
Reunião AOFERGS 

Definição da data de posse da Diretoria executiva e conselho e aniversário da 
AOFEREGS de 10 anos, espaço correio Brigadiano, ações judiciais e aprovação de 
gastos posse. 
 Dionês, Elton Fanfa, Castanho, Jane, Lanes, Paulo Fanfa, Larrossa, Poncio e Neto. 
Das 11 horas às 12 horas 



09/04/2021 Presencial 
Reunião 16 horas PTB Islabão, Neto 

 

09/04/2021 Presencial  
Janta PTB deputado Jefferson  ( Larrossa, Castanho, 
Neto, Islabão) na ASSTBM 

 

10/04/2021 Presencial  
Reunião PTB 16 horas LARROSSA, Neto, Islabão, 
Castanho 

 

14/04/2021 Audiência Pública on LIne 
CONVITE 
O Presidente da Comissão de Cidadania e Direitos 
Humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande 
do Sul, Deputado Airton Lima, tem a grata 
satisfação de convidá-lo(a) para audiência pública 
desta Comissão para Discutir o alto índice de 
suicídios e transtornos psicológicos entre os 
membros da Brigada Militar.   A audiência, proposta 
pela Deputado Capitão Macedo, será realizada no 
dia 14 de abril de 2021, quarta-feira, às 10 horas, 
por videoconferência, com acesso  através do link 
https://alergs.webex.com/alergs/j.php?MTID=m2cc
b58eb6cec2e74ac19f5ed60663370. A audiência 
também poderá ser acompanhada no Youtube: 
https://www.youtube.com/tvalrs. 

CONVITE 
 
O Presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Sul, Deputado Airton Lima, tem a grata satisfação de convidá-lo(a) 
para audiência pública desta Comissão para Discutir o alto índice de suicídios e 
transtornos psicológicos entre os membros da Brigada Militar.   A audiência, proposta 
pela Deputado Capitão Macedo, será realizada no dia 14 de abril de 2021, quarta-feira, 
às 10 horas, por videoconferência, com acesso  através do link 
https://alergs.webex.com/alergs/j.php?MTID=m2ccb58eb6cec2e74ac19f5ed60663370
. A audiência também poderá ser acompanhada no Youtube: 
https://www.youtube.com/tvalrs. 

16/04/2021 Presencial  
Reunião Cmt Geral 14 horas Dionês, Larrossa e 
Castanho 

 

19/04/2021 Presencial 
Reunião 10 horas definições logística evento posse 
dia 21abril2021 

 

21/04/2021 Dia da posse hibrida https://wetransfer.com/downloads/f158587f004b10612eb717e3203b4f9f2021042116



 Para participar da reunião no Google Meet, clique 
neste link:  
https://meet.google.com/duy-wsou-vww  
  
Ou abra o Meet e digite este código: duy-wsou-vww 

0217/f7cff3456e4967259728c9850f32f84c20210421160236/56c8ef 

26/04/2021 Reunião on line  
Para participar da reunião no Google Meet, clique 
neste link:  
https://meet.google.com/dqm-pfkv-eqg  
  
Ou abra o Meet e digite este código: dqm-pfkv-eqg 
14 horas 

Reunião Lanes e Consul definirmos as questões das ações judiciais 
Dionês, Lombardo, Magali, Castanho, Paulo Ricrado, Larrossa, Lanes e Poncio 

04/05/2021 Assinatura contrato advogados previdência assinei 
era ref. a ação da previdência geral agora e o 
associado e o escritório. 

cada um assina seu contrato mas quero que assinem o documento de ciência pois 
depois podem dizer que não sabiam e como vai estar escrito e assinado ninguém pode 
alegar que não tinha conhecimento 

05/05/2021 Presencial 
Reunião almoço diretores com a Cmt Nadia Themis 

 

07/05/2021 Reunião on line 
16 horas on line reunião Deputada Maria do Rosário 
PEC 32 reforma ADministrativa 

 

10/05/2021 Audiência pública on line 
link da sala virtual da audiência. 
 
 
AUDIENCIA PÚBLICA - Discutir o Plano de 
Modernização de Carreira na Brigada Militar do RS 
Organizado por Comissão de Segurança e Serviços 
Públicos 
https://alergs.webex.com/alergs/j.php?MTID=mb96
a5ac2ad5b6531546193c442c44532 
Segunda-feira, 10 Mai, 2021 15:30 | 3 horas | (UTC-

Com ingresso de curso superior, carreira de sd a cap adm, mas que pode ser por 
emenda 
A necessidade de preencher as graduações e postos hoje com substituição. Mas sem 
os cursos necessários para aprimorar os militares estaduais 
A necessidade de sgt e ten, como o militar estadual hoje de nível médio ter um plano 
de carreira possibilitando a ascençao e muitos não irem somente como soldados, 
podendo assim ter ums melhoria salarial e de qualificação profissional. 
ALERTA  nunca fala em salário e reserva remunerada 
como ja existe as vagas através de cursos  internos de habilitação poderiam ser feitas 
pela brigada militar sem custos orçamentários e já temos pessoas sacando estes 
valores seria na realidade um reajuste interno 



03:00) Brasília 
Número da reunião: 173 254 9693 - Senha: 
mdPFyeG3X28 
 
Se esta é a primeira vez que você utiliza o Cisco 
Webex, siga as instruções abaixo minutos antes do 
evento: 
1. Clique no link que você recebeu; 
2. Será iniciada a instalação do Cisco Webex em seu 
computador ou celular; 
3. Habilite seu vídeo e áudio (botões na parte 
inferior); 
4. Informe o seu nome completo e o seu e-mail. 
 
Assessoria técnica da sala: Ricardo 98478-1504 
 
Favor confirmar o recebimento do link. 

12/05/2021 Presencial 
Almoço THEMIS Maj Sulenir e Islabão fichas novos 
sócios e ações previdência 

 

14/05/2021  
Reunião on line  
Abaixo segue link da reunião de trabalho para 
debater a PEC 32 
 
Nesta sexta-feira, dia 7 às 16h 
link de acesso: meet.google.com/mct-dqjm-bjm 

Deputada Maria do Rosário, membra da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara 
Federal onde tramita a PEC 32, gostaria de convidá-los para uma Reunião de Trabalho 
para debater a Reforma Administrativa proposta pelo governo federal e articularmos a 
luta e as próximas ações contra essa PEC junto com sindicatos e associações 
representantes dos servidores e servidoras públicas. 
 
Será nesta sexta-feira, dia 7, às 16 horas, via googlemeet.  

18/05/2021 Presencial 
Assinatura documentos cartório 

 

24/05/2021 Reunião  on line 
14 horas: 

 



https://ca.bbcollab.com/guest/4ec13110e7184eda9
6ad82965aa1289a 

27/05/2021 Reunião on line 
Reunião da Comissão de Segurança e Serviços 
Públicos, da Assembleia Legislativa, neste momento 
em andamento, haverá manifestação do Presidente 
Estadual da ABAMF, José Clemente em relação aos 
problemas ocasionados pela proposição do CTSP, da 
Brigada Militar, em especial as aglomerações na DS 

Vai começar daqui a pouco: https://youtu.be/81M1ignwrNc 

28/05/2021 Presencial 
Banco Banrisul atendimento presencial vamos 
precisar da Ata de assembleia 
E documento dos novos presidentes e tesoureiros:  
Documento com foto  
Comprovante de endereço  
Comprovante de renda (se houver) 
Sim! Agendado para amanhã 14h30 

 

31/05/2021 Presencial  
Reunião AOFERGS 11h 30 mim 
Demonstrativo e balancete  e prestação de contas  
ano 2020, ata e estatuto registrado, comunicação 
social aprovação da contratação da Daiane Rebôo, 
Viagem a Goiânia - fórum ANERBM, plataformas 
digitais aprovação dos gastos, modernização da 
carreira, plano de trabalho para 2021 , ações 
judiciais, outros,  

Dionês, Paulo Ricardo, Larrossa, Elizeu, Lanes, Castanho, Jane, Poncio, Fanfa Elton  
Aprovaram as despesas da viagem a Goiânia- Goias,  e compra dos sistemas de 
eleições e carteira digital, e contratar a Daiane 

2/06/2021 
17 horas 

Audiência Pública on line 
Audiência Pública Popular contra a Reforma 
Administrativa  
Quarta, 02 de junho 
17h 

Confirmo a participação da Associação dos Oficiais Estaduais do Rio Grande do Sul - 
AOFERGS constituída de soldado a coronel, quem irá participar o presidente Roberto 
José Larrossa, o diretor de assuntos políticos Jadson Castanho e o presidente do 
conselho Daniel Elias Poncio. Podem me encaminhar o link da reunião hoje as 17 horas 
audiência pública popular pec 32 



 
Entrar na reunião Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/89188973946?pwd=dk
5ZVkVreldGUHBKM0lzeGVvR0JYdz09 
 
ID da reunião: 891 8897 3946 
Senha de acesso: 621829 
 
Dep. Maria do Rosário - PT 
Dep. Pompeo de Mattos - PDT 
Dep. Fernanda Melchionna - PSOL 
Resumo da reunião com a Maria do Rosário dia 07 
maio mesmo assunto da reunião amanha - 
Realizamos uma grande reunião na última sexta 
feira, dia 7  de maio de 2021sobre a PEC 32, 
seguiremos a mobilização e a luta contra essa 
reforma administrativa. A votação da PEC na CCJ 
está prevista para segunda-feira. 
Segue abaixo os encaminhamentos da reunião e em 
anexo os materiais apresentados 
 
- Potencializar a rede de mobilização dos servidores 
 
- Criar um drive com todas as campanhas contra a 
PEC 32 
 
- Realizar Audiência pública no estado com 
sindicatos, deputados, servidores e usuários 
 
- Fortalecer o diálogo com a população usuária dos 
serviços públicos – cartilhas, redes sociais, 



outdoors, cartazes 
 
- Realizar ações de comunicação e pressão com os 
deputados nas redes sociais – tuitaço, facebook, 
emails 
 
 
Conforme encaminhado também, estamos criando 
uma pasta no Google Drive com materiais e 
campanhas contra a Reforma Administrativa para 
que todos os sindicatos possam ter acesso e 
compartilharmos as ações em rede. Então se vocês 
tiverem cards, textos, enfim, qualquer material me 
encaminhem que eu adiciono e na sequência já 
mando o link de acesso. 
 
Gostaria de mais uma vez agradecer a presença na 
reunião e colocar o mandato à disposição!  
 
Abraço 
 
Rossana Prux 
(51) 99613.7783 
Assessoria Gab. Dep. Maria do Rosário PT/RS 

4/06/2021 Reunião on line 
Para participar da reunião no Google Meet, clique 
neste link:  
https://meet.google.com/hox-niwu-qgs  
  
Ou abra o Meet e digite este código: hox-niwu-qgs 

13 horas 

9 a 11 XXI Fórum Nacional das Entidades Representativas Participou Larrossa e Castanho 



junho 2021 dos Militares e Pensionistas Estaduais - ANERMB. O 
evento ocorrerá em Goiânia, no período de 9 e 11 
de junho. Confira a programação completa no site 
da ASSEGO. 
 
Para fazer a inscrição basta clicar no link abaixo: 
 
https://assego.com.br/forumanermb/ 

Entrega de presentes ao Presidente da Republica 

9/06/2021 Presencial 
11 horas no HBMPA IBCM fará a entrega de um 
estabilizador para o robô que a Brigada adquiriu, 
gostaria da sua presença ou de um representante 
da Associação, 

 

16/06/2021 Presencial ALRS 
Entrega medalhas Maj Sulemir 

 

17/07/2021 Reunião on line 
Para participar da reunião no Google Meet, clique 
neste link:  
https://meet.google.com/rxn-yygw-obq  
  
Ou abra o Meet e digite este código: rxn-yygw-obq       
11 horas 

 

22/07/2021 Presencial 
reunião presencial com diretores  para 5 feira, 11,15 
hs, no Restaurante Garcias iremos conversar  com a 
Daiane. 

 

27/07/2021 Reunião on line 
convido todos os sócios a participarem de reunião 
on line, nesta terça-feira às 20 horas até as 21 
horas, o nosso diretor jurídico vai fazer 
esclarecimentos sobre as ações previdenciárias  

 



Sobre a LEI COMPLEMENTAR Nº 15.602, DE 16 DE 
MARÇO DE 2021. 
Para participar da reunião no Google Meet, clique 
neste link:  
https://meet.google.com/vvw-niem-xcr  
  
Ou abra o Meet e digite este código: vvw-niem-xcr 
Reunião com os sócios amanhã com nosso diretor 
jurídico - ten Lanes - data 27 de julho de 2021. - 
horário 20 horas - pela plataforma on line MEET 

03/08/2021 Presencial 
AOFERGS e demais entidades representativas 
traçam estratégias em defesa da categoria 

A Associação dos Oficiais Estaduais do Rio Grande do Sul – AOFERGS, a partir do 
presidente Roberto José Larrossa, participou na tarde desta terça-feira (03) em Porto 
Alegre na sede da ASSTBM, com demais entidades representativas, de reunião para 
avaliar o momento e traçar estratégias para novas ações em defesa dos Militares 
Estaduais, principalmente no que diz respeito aos prejuízos que impactaram 
financeiramente e estruturalmente os Policiais e Bombeiros Militares, e pensionistas. 
 
Após ampla discussão e avaliação, se estabeleceram as diretrizes para a luta pela 
reparação desses graves prejuízos impostos, incluindo a mobilização e a reivindicação 
que ocorrerá junto ao Parlamento Estadual Gaúcho, ao governo do Estado e à 
sociedade gaúcha. 

03/08/2021 Presencial 
Presidentes da AOFERGS e ANERMB visitam a IBCM 

O presidente da Associação dos Oficiais Estaduais do Rio Grande do Sul – AOFERGS, 
Roberto José Larossa, e o presidente da Associação Nacional de Entidades 
Representativas de Policiais Militares e Bombeiros Militares – ANERMB, Leonel Lucas, 
realizaram na manhã desta terça-feira (3) visita cortesia na sede da Instituição 
Beneficente Coronel Massot – IBCM, em Porto Alegre. 

04/08/2021 Presencial 
Almoço reunião diretores restaurante Garcia 

Larrossa, Fanfa e Dionês 
 Email da presidência do IPE PREV    presidencia-ipe@ipe.rs.gov.br e jose-
kliemann@ipe.rs.gov.br 
Procuradora do Estado junto ao IPE, Drª Ana Topor Beck. (51) 99315-2805. 
Gerente de Aposentadorias do IPE, Dra Cinara Francisco (pessoa que decidirá após a 

mailto:jose-kliemann@ipe.rs.gov.br
mailto:jose-kliemann@ipe.rs.gov.br


manifestação da Assessoria Jurídica/PGE) 3210.5784 ou 997123627 

10/08/2021 Oficio 
 Boa tarde Dr Ranolfo, encaminhamos 
anteriormente ao sr as reivindicações da AOFERGS 
como uma das entidades representativa dos 
militares de nosso Estado reforçamos nossa 
reividicação da exigencia de curso superior para a 
inclusão na base ou que tal exigencia seja feita para 
a promoção ao posto dos Tenentes (com a criação 
de um quadro de Oficiais complementar) 
[17:33, 10/08/2021] Larrossa: Isso não implicará em 
custos ao Estado e elevara o moral e as expectativas 
dos nossos profissionais (valorização) 

 

11/08/2021 Presencial 
Reunião almoço  11 horas, Bayerle, Larrossa, Fanfa, 
Neto, Daiane, Eliseu, Terezinha e Dionês 

 

11/08/2021  
Presencial 
AOFERGS e demais entidades da BM participam de 
audiência e entregam demandas da categoria ao 
presidente da AL/RS 

A Associação dos Oficiais Estaduais do Rio Grande do Sul – AOFERGS, e demais 
entidades de classe da Brigada Militar, ABAMF, ASSTBM e ASOFBM participaram de 
audiência com presidente da Assembleia Legislativa do RS, Deputado Estadual Gabriel 
Souza (MDB), com a presença dos deputados Luiz Marenco (PDT), Luciana Genro 
(PSOL), Jeferson Fernandes (PT), Luis Augusto Lara (PTB) e Tenente Coronel Zucco. 
Inicialmente numa pauta comum a todas as entidades, foi a questão da previdência 
dos Militares Estaduais, onde o governo do estado descumpre a lei de proteção social 
dos militares, aplicando a injusta alíquota progressiva de previdência que traz grave 
prejuízo aos Militares, principalmente os inativos. O alegado tratamento “igualitário” 
do governo do estado apenas fomentou a desigualdade, não reconhecendo a condição 
diferenciada da atividade Militar e as inúmeras garantias que não são concedidas a 
esta categoria, garantias essas que são natas das categorias civis, garantidas por lei e 
respeitadas pelo governo de Eduardo Leite. 
 
Num segundo momento as entidades de nível médio, representadas pelos seus 



presidentes: José Clemente, Aparício Santellano e Roberto Larrossa, entregaram a sua 
pauta específica que se consistiu em: 
 
1) Exigir do governo que seja enviado o projeto de lei específica a fim de que se cria a 
correção salarial dos militares estaduais conforme índice inflacionário, norma 
assegurada na CF/98; 
2) Uma nova interpretação da regra que institui a parcela autônoma de 
irredutibilidade, pois a interpretação atual está equivocada quando das promoções 
funcionais, amparado num parecer da PGE o qual traz prejuízos aos servidores 
promovidos; 
3) Uma nova interpretação e ajuste na regra do subsídio, onde os Soldados e Sargentos 
tiveram uma perda em média de 3% de seu subsídio quando da aplicação da nova 
norma. Bem como a questão envolvendo as pensionistas neste quesito do subsídio; 
4) Uma cobrança quando a celeridade do andamento da proposta de modernização da 
carreira de nível médio, demanda urgente que vem sendo postergada desde o início do 
governo; 

11/08/2021 Presencial 
No dia 11 de agosto de 2021, reuniram-se em 
reunião ordinária mensal conforme prevê o 
estatuto da AOFERGS, diretores e sócios da 
entidade, sendo o presidente Roberto José Larrossa, 
diretores. Elton Fanfa, Eliseu Silva, Magali 
Terezinha, Neto, Diones e o sócio Baierle,  onde foi 
apresentado documento produzido pelas entidades 
AOFERGS, ASOF, ASSTBM e ABAMF para ser 
entregue na Assembleia Legislativa RS, constando 
repúdio sobre a atual previdência dos militares 
estaduais, bem como ponderações a respeito de 
sua suposta irregularidade. Apresentação pelo 
tenente Baierle sobre proposta de convênio do 
Correio Brigadiano, onde a AOFERGS disponibilizaria 

reunião dia 11ago21, 10 hs, na sede rua Dr Flores 307, 6 andar auditório da Fessergs, 



um cupom no site e as pessoas que fizerem a 
inscrição nos cursos Preparatórios do Correio 
Brigadiano teriam um desconto, conforme 
encaminhamento da AOFERGS.  Também foi feito 
fotos dos diretores para atualizar o site, e neste 
sentido solicitamos aos diretores e representantes 
regionais que não puderam comparecer enviem 
fotos com fundo liso e de roupa social, meio corpo 
para disponibilizar no site 
Também foram discutidas propostas de estratégias. 
Para angariar sócios e ações políticas classistas.  E 
nos apresentar ao novo CBA curso básico de 
administração através de um bate papo sobre a 
função do tenente militar 
Também foram discutidas propostas de estratégias. 
Para angariar sócios e ações políticas classistas.  E 
nos apresentar ao novo CBA curso básico de 
administração através de um bate papo sobre a 
função do tenente militar 
Das 11 as 14 horas 

17/08/2021 Reunião on line 
Reunião com Dep Jeferson Fernandes e AOfERGS - 
BM 
Pauta. 
Ingresso com nível superior e exames de drogadição 
para promoção na carreira e execução de atividades 
de polícia. 
 
Dia:  Terça-feira, 17 de ago  
 
Horário:  11:00 – 12:00_ 

 



 
Como participar do Google Meet 
 

▶️ Link da videochamada: 
https://meet.google.com/ijy-tmii-gjf 

23/08/2021 Reunião on line 
 Para participar da reunião no Google Meet, clique 
neste link:  
https://meet.google.com/zek-shai-eik  
  
Ou abra o Meet e digite este código: zek-shai-eik                  
Pauta: reservada ref a possivel ação 
[12:44, 23/08/2021] Larrossa: Participarão Larrossa, 
Jane,Lanes, Diones, Ricardo,  Islabão, Flores, adv 
Pedro Lago ( ate as 21 hs) e adv Cledson (vai entrar 
atrasado pois tem compromisso) 

Larrossa, Paulo Ricardo, Rodnei Flores, Jairo Islabão, Jane Mello, Dionês, Lanes , 
convidado Dr Cledsom advogado constitucionalista 
 
 
Regimento Interno ALRS lei 1059/1950 RS 

30/08/2021 Reunião on line 
Para participar da reunião no Google Meet, clique 
neste link:  
https://meet.google.com/tsh-tsma-xfj  
 Reunião reservada adv Pedro Lago hoje 
302000ago21, ele nâo pode semana passada 
Ou abra o Meet e digite este código: tsh-tsma-xfj 

Temos reuniao as 20hs adv.Pedro Lago 
Larrossa, Jane, Lanes, Dr Pedro, Islabão, Dionês  

06/09/2021 Reunião on line 
Reunião Dr Cledson 
Para participar da reunião no Google Meet, clique 
neste link:  
https://meet.google.com/rin-mpvz-ofw  
  
Ou abra o Meet e digite este código: rin-mpvz-ofw     
reuniao dia 6set21 pauta impedimento 

Dr Cledson ontem 06 set 21,  ocorreu uma reunião em que avaliamos o momento e o 
cenario, pontos fortes e fracos e decidimos "congelar o pedido de impedimento", 
quanto a possibilidadr de vinculo tambem não ocorrerá nesse momento, pois iremos 
reestruturar o setor de convenios dando status de diretoria onde participara tambem 
o juridico da associação, ficaremos com seu contato para uma futura demanda ou 
proposta de convenio na região, agradecemos sua disponibilidade e explanação do 
tema 



08/09/2021 Presencial 
081400set21 – reunião com o Cmt Geral 

Reinvindicação de reposição salarial referente a inflação, qualificação no atendimento 
pelo IPERGS, Outros assuntos já tratados, requisito para ingresso na corporação curso 
superior, formação de oficial tenente, AIPSA, alteração tempo de serviço ocorrido e a 
idade limite de permanência na ativa militares estaduais, situação funcional dos 
tenentes temporários, perspectivas da carreira dos praças e o futuro dos primeiros 
tenentes QTPM 

05/10/2021 Reunião on line 

 
19 de 
outubro de 
2021 

Presencial 
Reunião Sergio Arnold sore entrega da sala e 
agradecimento – 14 hora e 30 mim 

 

22 de  Presencial   



outubro Agendas ALRS 

26/10/2021 Encaminhamento Oficio 035/2021 ao vice 
governador , secretario segurança e deputados 
estaduais plano de carreira 

 

27/10/2021 Presencial 
Reunião diretoria Garcias 

 

03 de 
novembro 
de 2021 

Protocolado oficio ao vice governador – requisito 
para ingresso curso superior -enfatizar redução da 
carga horaria presencial e em consequência 
redução nas formações 

 

10,11,12,13
/11/2021 

ANERMB e as Entidades Representativas dos 
Militares Estaduais realizam encontro em 
Florianópolis-SC para debater o futuro da categoria 

Comitiva liderada pelo presidente Roberto Jose Larrossa, a Associação de Oficiais do 
Estado do RS – AOFERGS, participou entre os dias 11 e 12 de novembro 2021 do XXII 
Fórum Nacional de Entidades Representativas dos Militares Estaduais – ANERMB. O 
evento que reuniu lideranças das associações de Militares Estaduais, 

12/11/2021 Presencial 
AOFERGS participa de atividade alusiva ao Dia do 
Inativo 

A Associação dos Oficiais do Estado do RS – AOFERGS, a partir do Diretor de Assuntos 
Estratégicos, Paulo Ricardo Da Silva, prestigiou na manhã desta sexta-feira (12) de 
atividades alusivas ao Dia do Inativo. Proposta pela Associação dos Sargentos 
Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar – ASSTBM, 

18/11/2021 Gabinete do Vice Governador -tentando uma 
agenda com o Senhor desde o dia 27out21, quando 
nos vimos na recepção no prédio do centro adm. 
que do protocolei o of nr 35AOFERGS2021, com 
demanda e pedindo o agendamento 

 

18/11/2021 
– 11 horas 

Presencial 
Reunião no Gabinete com a Cmt Nádia 

Apoio pra ingresso com curso superior 

22/11/2021 Presencial 
AOFERGS participa de homenagem aos 184 anos da 
BM na Câmara de Vereadores 

O presidente da Associação dos Oficiais do Estado do RS – AOFERGS, Roberto Jose 
Larrossa, a diretora 1° Tesoureira, Diones Gabana de Souza, presidente do Conselho 
Administrativo, Elias Poncio, e o assessor da presidência, Tenente Nunes, participaram 
nesta segunda-feira (22), de homenagem proposta pela vereadora Comandante Nádia, 
aos 184 anos da Brigada Milita 

23/11/2021 Presencial A Associação de Oficiais do Estado do RS – AOFERGS, a partir do presidente Roberto 



– 10 horas Chefe de Gabinete do prefeito de Porto Alegre 
recebe demandas da AOFERGS 

Jose Larrossa, da Diretora Financeira 1ª Tesoureira, Diones Gabana de Souza, e do 
presidente do Conselho Administrativo, Elias Daniel Poncio, entregou nesta terça-feira 
(23), demandas na Prefeitura de Porto Alegre. As demandas foram entregues ao Chefe 
de Gabinete do Prefeito 

24/11/2021 Presencial 
AOFERGS acompanha a cerimônia de formatura de 
novos Soldados e passagem de Comando do CBMRS 

O presidente da Associação dos Oficiais Estaduais do RS – AOFERGS, Roberto Jose 
Larrossa e o presidente do Conselho Administrativo, Elias Daniel Poncio, 
acompanharam na manhã desta quarta-feira (24), a cerimônia de formatura de 101 
novos Soldados do Corpo de Bombeiros Militar, e a passagem de Comando 

24/11/2021 On line 
AOFERGS participa de homenagem do TJMRS aos 
184 anos da BM 

O presidente da Associação dos Oficiais do Estado do RS – AOFERGS, Roberto Jose 
Larrossa, participou na tarde desta quarta-feira (24), de solenidade online realizada 
pelo Tribunal de Justiça Militar do RS – TJMRS, em comemoração aos 184 anos da 
Brigada Militar. 

26/11/2021 Reunião on line 
Convoco vos em Caráter Urgente para Reunião 
Extraordinária on line: HOJE (sexta-feira),  26nov21 
as 1330hs, Assunto: Participação em ato pelo 
encaminhamento do projeto da alteração da 
carreira. Segue o link abaixo: Para participar da 
reunião no Google Meet, clique neste link:  
https://meet.google.com/ofz-czwz-bgx 

Para participar da reunião no Google Meet, clique neste link:  
https://meet.google.com/ofz-czwz-bgx  
  
Ou abra o Meet e digite este código: ofz-czwz-bgx 
 
 PLC 378/2021 – Ricardo, Larrossa, Eliseu, Neto, Poncio, Dionês  

29/11/2021 Reunião on line 
20 horas reunião pré-candidatos da AOFERGS para 
definir Live  no mês de Dezembro 
candidatos associados a  AOFERGS que feremos 
nossa reunião on line, segunda feira as 20hs, para 
combinarmos datas para serem entrevistados  
faremos . 
Cel Nadia, Tenentes Terezinha, portela, Bianquini, 
Lopes Nereu 

Para participar da reunião no Google Meet, clique neste link:  
https://meet.google.com/xwb-cazq-fmo  
  
Ou abra o Meet e digite este código: xwb-cazq-fmo 
 Ricardo, Larrossa, Eliseu, Neto, Poncio, Dionês 

29/11/2021 Presencial 
https://www.asstbm.org.br/2021/11/29/asstbm-e-

O presidente da Associação de Oficiais do Estado do RS – AOFERGS e o presidente do 
Conselho Administrativo, Roberto Jose Larrossa e Elias Poncio, estiveram na manhã 



abamf-acampam-em-frente-ao-palacio-piratini/ 
Quem puder chegar junto pra fazermos pressão,  
ficaremos direto em frente ao palacio. 

desta segunda-feira (29) em frente ao Palácio Piratini para mobilização pela inclusão 
com curso superior, reposição salarial e o envio da Modernização da Carreira 

29/11/2021 Reunião presencial Associação dos Delegados de 
Polícia 
Conforme decidido em nossa reunião foi publicada 
NOTA DE ESCLARECIMENTO a população no Jornal 
Correio do Povo no dia 30/11/21. 
Também ficou acertado que o custo da publicação 
seria dividido pelas 10 entidades presentes. 
O valor total da publicação foi de R$ 9.000,00 (nove 
mil reais), portanto, dividido entre as dez entidades 
presentes, configura uma cota individual, por 
entidade, no valor de R$ 900,00 
 
Desta forma, aguardamos os respectivos depósitos. 
Seguem abaixo os dados da ASDEP RS para 
depósito/transferência/PIX: 
Conta da ASDEP no Banrisul:  
Agência 0834, conta corrente nº 06.102.973.1-9. 
 
PIX da ASDEP: 51 99955-9643. 

Associação dos Delegados de Polícia, em Porto Alegre, participando de reunião com 
todas as representações sindicais e associativas da segurança pública do Rio Grande do 
Sul. 
AOFERGS e entidades representativas dos Militares alertam para prejuízos irreparáveis 
do PLC 378/21 aos servidores 

30/11/2021  
Nota 
AOFERGS repudia a aprovação do PLC 378/21 

A Associação de Oficiais do Estado do RS – AOFERGS, acompanhou a votação e 
aprovação do PLC 378/21 na tarde desta terça-feira (30), na Assembleia Legislativa do 
Estado 

01/12/2021 Presencial 
Reunião  sobre SICREDI , correio Brigadiano abril22 
e  outros ADM 

Terezinha, Ricardo, Dionês, Larrossa, Poncio 

08/12/2021 
 16 horas 

Presencial 
Governo do Estado apresenta para a AOFERGS e 
demais entidades proposta do Plano de 

Larrossa e Dionês 
Governo do Estado apresenta para a AOFERGS e demais entidades proposta do Plano 
de Modernização da Carreira da BM 



Modernização da Carreira da BM  
O presidente Roberto Jose Larrossa e a diretora 
financeira, Diones Gabana, da Associação de Oficiais 
do Estado do RS – AOFERGS, participaram na tarde 
desta quarta-feira (08) da apresentação do Plano de 
Modernização da Carreira dos Praças, realizada pelo 
vice-governador e secretário de Segurança Pública, 
Ranolfo Vieira Jr.  
O plano que deve ser encaminhado pelo Poder 
Executivo nos próximos dias para a Assembleia 
Legislativa, deverá ser apreciado, mas não terá a 
garantia de voto ainda em 2021. Estavam presentes 
na reunião, o secretário de Segurança Pública 
Adjunto, Coronel Marcelo Gomes Frota e o 
Subcomandante-Geral da Brigada Militar, Coronel 
Claudio dos Santos Feoli, além de demais entidades 
representativas dos Militares da Brigada.  
O governo do Estado apresentou um plano 
diferente do que as entidades haviam propostos. 
Veja a proposta abaixo. 
 
A AOFERGS, assim como as demais entidades 
mostrou-se contrária ao que o governo apresentou, 
destacando que a proposta vigente e o plano de 
modernização amplamente divulgado pelo 
comando da Brigada Militar o qual contempla o pre 
requisito de curso superior para a investidura no 
cargo de Soldado. 
As entidades convocam a todos os militares 
estaduais para  na terça-feira (14dez21) às 14h, 
quando haverá uma Assembleia Geral com os 

Lei Complementar nº 468 /2021 Poder Executivo Altera a Lei Complementar nº 10.992, 
de 18 de agosto de 1997, que dispõe sobre a carreira dos Servidores Militares do 
Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências.(SEI 11040-0100/21-9) 



servidores da ativa, na sede da ABAMF (Av. Veiga, 
223 - Cel. Aparicio Borges, Porto Alegre - RS), para 
que o plano seja apresentado e as entidades 
possam traçar os próximos encaminhamentos em 
prol da defesa de uma carreira que contemple a 
valorização dos Militares Estaduais. 

09/12/2021 
– 20 horas 

Presencial 
AOFERGS é agraciada com Comenda do Correio 
Brigadiano 

 

13/12/2021 
– 20 horas 

Reunião on line 
LIVE PRÉ-CANDIDATOS ASSOCIADOS: O público em 
geral pode acessar ao vivo a partir das 20h na 
página do Facebook 
https://www.facebook.com/aofergs 

 

14/12/2021 Presencial 
NOTÍCIAS AOFERGS  
 
Modernização da Carreira: AOFERGS participa de 
assembleia com demais entidades e todas repudiam 
a proposta do governo 
 
Leia mais em 
https://www.aofergs.com.br/modernizacao-da-
carreira-aofergs-participa-de-assembleia-com-
demais-entidades-e-todas-repudiam-a-proposta-do-
governo/ 

O presidente da Associação dos Oficiais do Estado do RS – AOFERGS, Roberto Jose 
Larrossa, participou na tarde desta terça-feira (14), de assembleia na sede da ABAMF, 
com militares da ativa e da reserva de inúmeras regionais do estado, que repudiaram a 
proposta de modernização apresentada pelo Governo do Estado 

15/12/2021 Presencial 
Veteranos Militares: AOFERGS participa de 
solenidade e diretores são homenageados pelo 
deputado Zucco 
 

O presidente da Associação dos Oficiais do Estado do RS – AOFERGS, Roberto Jose 
Larrossa, acompanhado de diretores da entidade, prestigiou a solenidade realizada 
pelo deputado estadual, Tenente Coronel Zucco, aos Veteranos Militares do Rio 
Grande do Sul. A cerimônia aconteceu no Teatro Dante Barone da Assembleia 
Legislativa, na noite da quarta-feira (15) 



Leia mais em 
https://www.aofergs.com.br/veteranos-militares-
aofergs-participa-de-solenidade-e-diretores-sao-
homenageados-pelo-deputado-zucco/ 

16/12/2021 Presencial 
AOFERGS prestigia a solenidade de formatura do 
CBAPM 

A diretoria da Associação de Oficiais do Estado do RS – AOFERGS, a partir do 
presidente Roberto Jose Larrossa, o diretor de marketing, Francisco Marques Neto; e o 
presidente do Conselho Deliberativo, Elias Daniel Poncio; participou na manhã desta 
quinta-feira (16) da solenidade de formatura do Curso Básico de Administração Policial 
Militar – CBAPM 

19/12/2021 Formatura do CBAPM2021 #AOFERGS #CBAPM  
 
Acompanhou a formatura do CBAPM? Veja a reportagem do Correio Brigadiano em 
https://fb.watch/9Zd3dp3Mg7/  
 
Facebook: https://fb.watch/9_d_3uc-G1/ 

21/12/2021 Presencial 
Participação em Jantar politico vereadora Cmt 
Nádia 

Larrossa e Dionês 

21/12/2021 Presencial 
Presidente da AOFERGS dialoga com deputados em 
agendas na Assembleia Legislativa 

O presidente da Associação dos Oficiais do Estado do RS – AOFERGS, Roberto Jose 
Larrossa, esteve nesta terça-feira (21) na Assembleia Legislativa. Embora o debate e 
votação da Modernização da Carreira da Brigada Militar tenha sido transferida para 
fevereiro de 2022, o presidente aproveitou a tarde para dialogar com deputado 

22/12/2021 Presencial 
AOFERGS acompanha solenidade de formatura de 
novos sargentos da Brigada Militar 

O presidente da Associação dos Oficiais Estaduais do RS – AOFERGS, Roberto Jose 
Larrossa, e a diretora financeira 1º Tesoureira, Diones Gabana de Souza, 
acompanharam na manhã desta quarta-feira (22) da solenidade simultânea na Capital 
e em outras sete cidades com unidades de ensino da instituição, que formou 706 
novos 2° Sargentos 

28/12/2021 Presencial 
AOFERGS participa do ato de posse do Conselho 
Deliberativo e Fiscal da IBCM 
Dionês, Larrossa e Paulo Ricardo 

A Associação de Oficiais do Estado do RS – AOFERGS, participou na terça-feira (28) do 
ato de posse do novo Conselho Deliberativo e Fiscal da IBCM, na oportunidade da 
AOFERGS, o Diretor de Assuntos Estratégicos, Paulo Ricardo Da Silva, foi empossado; e 
o sócio Tenente Sidney Souza Silveira, como presidente do CDF. 



30/12/2021 Reunião on line 
 efetivo do 14º BPM efetivo selecionado p reunião 
hj as 20 hs, do 14° BPM: 
Ten Braga, Luciano, Miranda, Catellan e Garcia 
Para participar da reunião no Google Meet, clique 
neste link:  
https://meet.google.com/cqa-quxj-zjn  
  
Ou abra o Meet e digite este código: cqa-quxj-zjn    
Reunião  dia 30dez21, quinta feira as 20 hs com a 
Diretoria da AOFERGS 
Larrossa, Dionês, Adriana Moreira, Poncio, Gelson 
Braga Diel, Giovani Ferreira, Jane Mello, Lanes, 
Luciano Mprais Rosa, Maurto Alcemar, Miguel 
Garcia, Nelson Cattelan, Niquelle, Paulo Ricardo, 
Rodnei Flores, Mgali Terezinha 
Proposta ao deputados da ALRS curso superior 
tenentes  

 

 

Porto Alegre. 31 de janeiro de 2022. 

 

Roberto José Larrossa 

Presidente da AOFERGS 


