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 Fundada em 10 de dezembro de 2014, a Associação 

dos Oficiais Policiais e Bombeiros Militares do Estado 

do Paraná (ASSOFEPAR) surgiu da necessidade de 

dar voz e vez à classe dos Oficiais Militares Estaduais 

do Paraná. Já nascemos fortes. Atualmente 

contamos com mais de 1.500 associados de 

diferentes postos e quadros, da ativa, da reserva e 

reformados, da capital e do interior do Estado. 

Fortalecemos nossa identidade como sendo um 

espaço plural, destinado à informação, discussão, 

manifestação e defesa da classe dos Oficiais Policiais 

e Bombeiros Militares do Estado do Paraná, 

fundamentada na sua independência e autonomia. 

Respeitamos e exercemos diariamente a 

universalidade e igualdade entre seus associados, o 

respeito ao pensamento divergente, a valorização do 

argumento pela fundamentação, a adesão ao voto da 

maioria e a prevalência do interesse comum sobre 

divergências e interesses pessoais. Buscamos 

contribuir para que o Oficialato seja cada vez mais 

unido, forte e valorizado, com reflexos diretos na 

Corporação e em seu efetivo como um todo, 

resultando desta forma na melhoria da qualidade dos 

serviços prestados à comunidade paranaense. 

 

MISSÃO 

Exercer a representação e a defesa dos interesses dos 

Oficiais Militares Estaduais do Paraná, promovendo o 

fortalecimento da classe. 

 

VISÃO 

Ser reconhecida, em âmbito estadual e nacional, 

como referência entre as entidades representativas 

de classe. 

 

VALORES 

Independência, responsabilidade, coesão, ética, 

pluralismo e gestão participativa. 
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1. PLANO DE GESTÃO 2019-2021 

 

Às vésperas de completar 5 anos a ASSOFEPAR consolidou-se como entidade 

representativa da classe dos Oficiais da PMPR e Corpo de Bombeiros, tornando-se uma 

referência no contexto associativo do Estado do Paraná. Cientes da nossa importância 

nesse cenário, a Diretoria Executiva – Gestão 2019 -2021, apresenta aos associados o 

Plano de Gestão para o período. 

 

Destaca-se que tal plano foi apresentado preliminarmente ao Conselho 

Deliberativo, onde atuam e tem voz os representantes de toda a estrutura hierárquica 

dos Oficiais da PMPR e fim de que pudessem se manifestar, inferir e apresentar 

sugestões de temas que refletissem a vontade e os anseios da classe. 

 

Entendemos que não se trata de um processo finalizado, pois temos muito a 

crescer, e a participação de cada associado é fundamental para que possamos dar 

seguimento e melhoria às metas estabelecidas no presente plano. 

 

 

2. PILARES DO PLANO DE GESTÃO 

 

No momento em que passamos por mudanças significativas que vão impactar o 

futuro da carreira dos policias e bombeiros militares, particularmente no que diz respeito 

ao Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais, com reflexos mais abrangentes 

nas questões previdenciárias, salariais, de progressão de carreira, assistencial e de saúde, 

além do tempo de permanência no serviço ativo, a ASSOFEPAR tem atuado e vai atuar 

incansavelmente em todas as esferas dos poderes constituídos, na defesa e na busca do 

fortalecimento e crescimento da classe dos Oficiais Militares Estaduais, de modo que 

cada associado se identifique, confie e se sinta legitimamente representado pela sua 

associação. 

 

Entendemos que o diálogo deve ser constante os poderes constituídos, sem, 

contudo, nos submetermos a acatar e aceitar questões que venham a trazer qualquer 

tipo de prejuízo ao associado e a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Neste sentido é 

fundamental a compreensão de que a ASSOFEPAR é a entidade que vai alavancar e 

protagonizar a discussão técnica e política em defesa da classe dos Oficiais do PMPR e 

CB. 

 

Com base nessas premissas, a atual Diretoria Executiva, dando continuidade ao 

trabalho realizado em gestões anteriores, priorizou três pilares fundamentais de atuação, 

por entender que abrangem as principais demandas e necessidades da classe: 

Articulação e Representação Política, Defesa Jurídica e Marketing. Buscaremos por meio 

do estabelecimento de metas de atuação nos sobreditos pilares, a participação de cada 

um dos associados, interagindo, conhecendo e compreendendo os objetivos traçados 

para os próximos dois anos.  
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A seguir trataremos de forma individualizada cada um dos três pilares da Gestão 

19-21, bem como apresentaremos assuntos internos considerados estratégicos pela 

Diretoria Executiva. 

 

 

2.1 Articulação e Representação Política 

 

Em tempos de profundas mudanças políticas e administrativas em nosso país e 

estado, a participação dos militares estaduais no processo legislativo é fundamental e 

necessária para a defesa dos interesses institucionais. A presença e atuação efetiva junto 

ao poder legislativo, tanto ao nível federal, quanto estadual possibilita uma interação 

positiva, no que diz respeito à defesa dos assuntos de interesse da classe, bem como em 

relação àqueles temas que tendem a representar profundas ameaças à nossa condição 

de militares estaduais. 

 

Não obstante, entendemos que o fortalecimento da busca por recursos que 

permitam a melhoria e qualidade do serviço prestado à população, tem apresentando 

uma vertente significativa, que nos últimos anos representou importante parcela nos 

investimentos da PMPR e CB, que são as emendas parlamentares. Essa modalidade de 

destinação de recursos requer conhecimento dos processos e fluxos legislativos e 

principalmente, de poder de articulação de nossos representantes juntos aos membros 

do poder legislativo. 

  

Com efeito, a atual diretoria, ciente da importância desse cenário, buscará atuar 

fortemente na capacitação e motivação de nossos associados, que são os gestores da 

PMPR e CB, para que tenham clara compreensão de tão importantes temas que a cada 

dia estão mais presentes em nossa realidade. 

 

Para tanto, apresentamos a seguir as metas delineadas para a Articulação e 

Representação Política na atual gestão: 

 

• Fortalecer compromisso com FENEME de valorização da Base Municipal 

para o pleito de 2020, com foco em 2022. 

• Designar Assessor Parlamentar Voluntário. 

• Sistematizar Processo de Rede Política atualmente utilizado para apoio às 

decisões estratégicas. 

• Compatibilizar Agenda permanente entre FENEME e ASSOFEPAR em 

Brasília. 

• Desenvolver agenda de acompanhamento permanente junto à Assembleia 

Legislativa do Paraná. 

• Realizar Curso de Assessoria Parlamentar em Curitiba, voltado à capacitação 

dos associados. 

• Fortalecer e apoiar ações visando a busca de recursos por meio de Emendas 

Parlamentares. 
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• Realizar Curso de Planejamento Estratégico para a Busca de Recursos. 

 

 

2.2 Defesa Jurídica 

 

A ASSOFEPAR tem buscado a Defesa Jurídica da classe de Oficiais, tendo como 

foco principal às ações de interesse coletivo que vão gerar uma ampla repercussão na 

Corporação. 

 

As demandas judiciais impetradas pelo Escritório de Advocacia conveniado com 

a ASSOFEPAR, contabilizam importantes resultados, com aproximadamente 1.500 1 

ações já ajuizadas, atingindo mais de 500 associados. Foram tratados temas diversos, 

como horas-aula, data-base, diferença de remuneração e promoção entre outros. São 

mais de 20 contatos realizados diariamente pelos associados na procura da defesa de 

seus direitos. 

 

Com foco na visão da prevalência do interesse comum sobre divergências e 

interesses pessoais, apresentamos em seguida as metas de fortalecimento da Defesa 

Jurídica para nossos associados: 

 

• Ampliar o serviço jurídico ao associado, para causas individuais, além de 

defesa estrita de prerrogativa da classe. 

• Facilitar o acesso do associado a informações a respeito dos serviços jurídicos, 

por meio de melhorias site, link direto de acesso e publicação de informações 

essenciais. 

• Promover encontros da Área Jurídica; 

• Realizar de evento-teste de atendimento presencial; 

• Instituir sistema de feedback dos atendimentos jurídicos, onde a 

ASSOFEPAR telefona e verifica a qualidade do atendimento. 

 

 

2.3 Marketing 

 

Fortalecer as ações de Marketing é prioridade da atual gestão, pois buscamos o 

engrandecimento e reconhecimento da identidade da marca ASSOFEPAR. Para tanto, 

com foco na valorização dos pilares institucionais, temos como objetivo principal, 

informar e difundir de forma correta e adequada as ações desenvolvidas, identificando-

se com o associado e com o público alvo de modo a se estabelecer uma relação 

transversal de respeito, confiança e comprometimento com nossa associação. 

 

As principais metas relativas as estratégias de marketing possuem relação direta 

com a Articulação e Representação Política, bem como com a Defesa Jurídica, 

 
1 Dados de outubro de 2019. 
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avançando para outros assuntos estratégicos que venham a fortalecer a Classe dos 

Oficias e a PMPR: 

 

• Terceirizar o Marketing da ASSOFEPAR, buscando o fortalecimento da 

marca, da comunicação interna e do engajamento dos associados, 

colaboradores e o alcance necessário junto ao público externo. 

• Buscar no Quadro Associativo um relações públicas voluntário para 

coordenar ações de marketing. 

• Elaborar “Manual da Marca ASSOFEPAR”. 

• Difundir de forma constante os benefícios promovidos aos associados. 

• Elaborar agenda de visitar às Unidades do Interior com o propósito de 

transmitir às ações realizadas de forma mais direta e participativa. 

• Realizar vídeos semanais curtos para divulgar as ações desenvolvidas pela 

ASSOFEPAR, bem como esclarecer e atualizar o quadro associativo sobre os 

temas de maior relevância tratados pela Diretoria. 

• Realizar Campanhas “ASSOFEPAR EM NÚMEROS” com foco no associado. 

• Desenvolver o aplicativo “Mobile” da ASSOFEPAR. 

 

 

2.4 Assuntos Estratégicos Internos 

 

Neste tópico iremos abordar temas considerados estratégicos pela Diretoria 

Executiva que serão objeto de continuidade e implementação no decorrer da gestão: 

 

• Realizar campanha para angariar novos associados nos diversos quadros da 

PMPR. 

• Buscar junto às demais entidades representativas da PMPR a individualização 

e especificidade da ASSOFEPAR. 

• Desenvolver estudo estratégico objetivando prospectar o futuro da PMPR 

para as próximas gerações (Curso Superior, Carreira Jurídica, Sistema de 

Proteção Social, Serviço Temporário, Autonomia Orçamentária e Financeira 

e outros assuntos de interesse estratégico).  

• Elaborar Regimento Interno da ASSOFEPAR. 

• Estreitar o relacionamento entre os Conselheiros, promovendo reuniões por 

meio digital (SKYPE). 

• Fortalecer o engajamento dos representantes nas Unidades do Interior 

(CRPM e CRBM). 

• Apresentar aos associados o estudo realizado pela Prof.ª Dr.ª Ana Paula Grillo, 

relativo à inclusão com nível superior na PMSC e CBMSC.  

• Dar continuidade nas reuniões matinais mensais com oficiais da RR e outros 

segmentos estratégicos.  

• Potencializar a estrutura de convênios com foco nas Unidades do Interior. 

• Manter e atualizar a Revista Técnico-Cientifica.  
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• Reeditar Almanaque dos Oficiais na versão digital e disponibilizá-lo no site da 

Associação 

• Estabelecer política de atuação junto às associações de outras classes de 

servidores, considerados como de interesse estratégico. 

• Instituir a Diretoria de Defesa de Prerrogativas, com o objetivo agilizar a 

discussão dos assuntos que tenham repercussão em toda a classe. 

• Realizar estudos visando disponibilizar capacitações da ASSOFEPAR na 

modalidade EAD. 

• Promover atividades integradas entre ASSOFEPAR e Clube dos Oficiais da 

PMPR. 

 

 

 

 

 

Curitiba, Pr., 01 de outubro de 2019 

 

 

 

Coronel Carlos Eduardo Rodrigues Assunção 

Presidente da ASSOFEPAR 

 

 

 

Coronel Edemilson de Barros 

Vice-presidente da ASSOFEPAR 

 

 

 

Coronel Izaias de Farias 

Diretor Geral da ASSOFEPAR 

 

 



METAS DA GESTÃO ASSOFEPAR 2019/2021 

articulação e representação política. 
 

AÇÃO PERÍODO (distribuição anual por bimestres) LÍDER 

 2019 2020 2021  

Compromisso de valorização da base Municipal-FENEME                   Cel. Farias 

 Assessor Parlamentar Voluntário                   Cel. Assunção 

Sistematizar Processo de Rede Política                   Cel. Barros/Cap. Goulart 

Compatibilizar Agenda FENEME e ASSOFEPAR  em Brasília                    Cel. Assunção 

Agenda permanente junto à ALEP                   Cel. Assunção 

Realizar Curso de Assessoria Parlamentrar em Curitiba                   Cel. Barros 

Apoiar a busca de recursos por meio de Emendas Parlamentares                   Cel. Barros 

Realizar Curso de Planejamento Estratégico para a Busca de 
Recursos 

                  
Cel. Barros 

defesa jurídica 
 

AÇÃO PERÍODO (distribuição anual por bimestres) LÍDER 
 2019 2020 2021  

Ampliar serviço jurídico ao associado                    Ten.-Cel. Breunig 

Facilitar o acesso do associado a informações do serviço jurídico                    Ten.-Cel. Breunig 

Realizar Encontros da Área Jurídica                    Ten.-Cel. Breunig 

Realizar evento-teste de atendimento presencial                   Ten.-Cel. Breunig 

Instituir sistema de feedback dos atendimentos jurídicos                   Ten.-Cel. Breunig 
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METAS DA GESTÃO ASSOFEPAR 2019/2021 

marketing 
 

AÇÃO PERÍODO (distribuição anual por bimestres) LÍDER 
 2019 2020 2021  

Terceirizar o Marketing                   Cel. Barros 

Designar colaborador para coordenar ações de marketing                   Cel. Assunção 

Elaborar “Manual da Marca ASSOFEPAR”                   Cap. Durante 

Difundir os benefícios promovidos aos associados                   Colaborador Marketing 

Visitar as Unidades do Interior                   Cel. Farias 

Elaborar de vídeos semanais para as mídias sociais                   Cel. Assunção 

Realizar a divulgação ASSOFEPAR EM NÚMEROS                   Cel. Barros 

Desenvolver Aplicativo Mobile da ASSOFEPAR                   Cel. Barros 
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METAS DA GESTÃO ASSOFEPAR 2019/2021 
 

assuntos estratégicos internos 
 

AÇÃO PERÍODO (distribuição anual por bimestres) LÍDER 
 2019 2020 2021  

Campanha para angariar novos associados                   Diretoria Administrativa 

Buscar individualização e especificidade da ASSOFEPAR                   Cel Assunção / Barros 

Estudo Estratégico – Futuro da PMPR                   Cel. Assunção / Barros 

Elaborar Regimento Interno da ASSOFEPAR                   Ten.-Cel. Bruenig 

Fortalecer relacionamento entre os Conselheiros                   Cel. Barros 

  Apresentar estudo da Profª. Drª. Ana Paula Grillo                   Cel. Barros 

Reuniões Matinais Mensais com Oficiais da RR                   Cel. Witek 

Fortalecer o engajamento dos representantes interiorizados                   Cel. Farias 

Manter e atualizar a revista técnico-científica                   Maj. Perovano 

Potencializar convênios para atender unidades interiorizadas                   Cel. Barros 

Reeditar Almanaque dos Oficiais                   Cel. Farias 

Política de atuação junto às associaçoes de servidores externas                   Cel. Farias 

Instituir a Diretoria de Defesa de Prerrogativas                   Diretoria Administrativa 

Realizar estudos visando disponibilizar capacitações EAD                   Diretoria Administrativa 

Integrar atividades entre a ASSOFEPAR e o Clube dos Oficiais                   Diretoria Administrativa 

 


