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ASSOCIAÇÃO DA VILA MILITAR
Rua Santo Antônio, 100 - fone: (41) 3075-8200 fax: 3075-8261

CEP: 80230-120  –  Curitiba  -  Paraná
e-mail: avm@avmpmpr .org.br  -  www.avmpmpr.org.br

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA AVM                              

Prezado Representante

 A  AVM tem como foco primordial o seu associado, razão de ser desta entidade, porém,

desde  a  sua  criação,  mantém-se  como  parceira  da  PMPR  e  de  suas  unidades.  Um  dos

compromissos  da  atual  gestão  é  facilitar  o  acesso  do  associado  aos  serviços  e  benefícios

oferecidos, bem como, melhorar os mecanismos de comunicação associativa, especialmente aos

associados do interior do Estado.

Os  representantes  da  AVM  nas  OPMs  e  OBMs  são  valiosos  intermediários  entre  a

administração  e  os  associados  da  unidade  e  região.  Apesar  de  ter  sido  indicado  pelo  seu

comandante, entendemos a sua ação como voluntária em prol da entidade e dos associados. Por

isso queremos considerá-lo como o principal interlocutor na busca de um relacionamento mais

profícuo para todos.

Embora  não  haja  possibilidade  de  remuneração  pelo  seu  trabalho,  alguns  benefícios

poderão lhes ser concedidos como  reconhecimento por sua atuação.

O valioso patrimônio da AVM e o grande rol de serviços e benefícios que presta aos seus

associados e dependentes foram conquistados com o trabalho, a criatividade e a dedicação das

gerações que nos antecederam em meio século de sua existência.  

Convido-os a continuarmos trilhando por um caminho seguro em benefício de todos.

                                                                

                                                                     Foz do Iguaçu, PR,  Ago 2014

                                    

                                                                    

                                                                     Eugênio Semmer – Cel PM RR

                                                                              Presidente - AVM
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ASSOCIAÇÃO DA VILA MILITAR

DIRETORIA EXECUTIVA

PRESIDENTE:
Cel PM RR EUGÊNIO SEMMER

VICE-PRESIDENTE:
Cel BM RR  IVALDO MARCHESI

SECRETÁRIO:
TEN CEL PM RR CONSTANTINO HRISTOF

VICE-SECRETÁRIO:
Cap PM RR ANTONIO GOMES DE BRITO

TESOUREIRO:
Cel PM RR IVO MATKOWSKI

VICE TESOUREIRO:
Cap PM RR  PAULO ROBERTO LUIZ BARBOSA

                                         DEPARTAMENTOS

Departamento de Ação Social               MAJ PM RR CARLOS ALBERTO DAHER
Departamento de Administração     MAJ PM RR ELI RIBAS SILVA
Departamento de Assistência Jurídica            CEL PM RR  DANIEL ALVES DE CARVALHO
Departamento de Assistência Funerária         CAP PM RR IRENO MOREIRA LUIZ
Departamento de Colônia de Férias               CEL PM RR LUIZ CEZAR FARINHAKI
Depto de Comunicação Social                       CAP BM RR RENE FERREIRA MUCHELIN
Depto de Confecções (Fábrica)               CAP PM RR JACIONE  CURVELO DA SILVA
Depto de Crédito ao Associado               CEL PM RR IVO MATKOWSKI
Departamento Cultural               CEL PM RR  DANIEL ALVES DE CARVALHO
Departamento de Esportes e Lazer               CAP PM RR ANTONIO GOMES DE BRITO
Depto de Eventos e Com. Social                    CAP BM RR RENE FERREIRA MUCHELIN
Hotel / Foz do Iguaçu                                      TEN CEL PM RR CEZAR RENATO ZELINSKI
Departamento de Patrimônio                CAP PM RR  TEODORO WALKOWICZ
Posto Social de Vendas ( Loja)                PATRÍCIA DE SÁ RIBAS
Departamento de Projetos e Habitação       TEN CEL PM RR ENÉAS PACHER DA SILVA
Secretaria / Cadastro / Dir. Executiva              TEN CEL PM RR CONSTANTINO HRISTOF

Gestão 2013/2016
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                                ASSOCIAÇÃO DA VILA MILITAR
Rua Santo Antônio, 100 - fone: (41) 3075-8200 fax: 3075-8261

CEP: 80230-120  –  Curitiba  -  Paraná
e-mail: avm@avmpmpr.org.br  -  www.avmpmpr.org.br

                                        DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

  DIRETOR -  CARLOS A. DAHER  MAJ PM RR - (041) 3304 - 4381

        

1) Qual é o Objetivo do Departamento de Ação Social?

- Dar cumprimento ao item II, do Art. 2º do Estatuto da Associação da Vila Militar (Manter,

dentro  das  possibilidades  da  entidade,  programas  de  recreação,  turismo,  desporto,  lazer  e

melhoria da qualidade de vida, para facilitar o convívio social dos associados)

2)  Qual é a Finalidade do Departamento de Ação Social ?

-  Promover  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  dos  associados  da  AVM,  estabelecendo

programas, projetos e atividades que visem o bem-estar biopsicossocial e espiritual.  

3) Já existe um programa que defina as ações a serem desenvolvidas no meio associativo?

- Sim. A AVM tem O PROGRAMA AVM DE QUALIDADE DE VIDA aprovado pela Diretoria 

Executiva.

4) Como esta elaborado o Programa AVM de Qualidade de Vida?

- O programa tem a finalidade de desenvolver, estimular e promover atividades, no quadro

associativo, no campo físico, mental, social e espiritual com o fim de proporcionar uma melhoria

da qualidade de vida.

- Este programa contempla, de natureza geral, atividades que procuram:

• Integrar sócias decorrentes, esposas e filhos de associados;

• Estimular os ociosos para o trabalho, principalmente para o voluntaria-

do;

• Estimular os deprimidos para a vida;

• Integrar os intolerantes ao convívio social;

• Estimular a religiosidade como reforço à paz, harmonia e a fraternida-

de;
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• Potencializar o amor pela vida;

• Desestimular a preguiça, os momentos ruins da vida, a ociosidade e o

conformismo.

- Este programa contempla, de natureza específica, as seguintes ações:

• Acompanhar as recém-viúvas de associados;

• Encaminhar associados para os serviços, projetos, programas e/ou ati-

vidades já existentes;

• Estimular encontros interativos do pessoal da maturidade.

• Estimular e/ou promover festas juninas, das crianças e outras de natu-

reza integrativas;

• Estimular e/ou promover cursos de culinária (alternativa), artesanato e

outros de natureza multidisciplinar;

• Estimular e instrumentalizar os representantes/AVM para potencializar

os serviços em todas as regiões do Estado;

• Realizar visitas junto aos associados, quando necessário, para reinte-

grá-los a convivência social;

• Desenvolver atividades lúdicas, recreativas e artísticas junto ao Centro

de Convivência e Integração Social, localizado no Bairro de Umbará,

em Curitiba/PR;

• Fortalecer a auto-estima com publicações de textos de valorização da

vida;

• Manter intercâmbios com outros Órgãos/Entidades intercalando proje-

tos/programas de interesse do DAS/AVM;

5) Quais as atividades em andamento no DAS / AVM?

a) Os próprios de natureza assistencial.  Ações emergenciais de socorro a associa-

dos que, por sua natureza, são atendidos e acompanhados por  uma profissional

(Assistente Social);

b) Projeto Canto Coral. Visa proporcionar o ensino musical como complemento de la-

zer, oferecendo fundamentos em teoria musical e canto, motivando o civismo, con-

centração e organização. É formado por pessoas abnegadas, amantes da música,

que procuram através dela doar-se no propósito de levar mensagens de fé, de paz,

de esperança, de amor e alegria, principalmente junto aos hospitais onde estão in-
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ternados os nossos irmãos de farda, criando neles um estímulo positivo para a cura

e retorno ao trabalho e convívio familiar.

c) Projeto Brincar, Aprendendo. É um projeto voltado às crianças  e adolescentes, de

cunho sócio-educativo, onde são montadas diversas oficinas com temas relaciona-

dos a segurança, trânsito, prevenção as drogas e o respeito ao meio-ambiente, que

de forma divertida as crianças são levadas a cumprir  etapas, sendo estimuladas

com pequenos prêmios;

d) Projeto Teatral. Procura estimular o potencial teatral de associados interessados,

cujos trabalhos tem se revestido em semear mensagens disciplinadoras de cunho

religioso, familiar, fatos históricos, contos, casos, entre outros.

e) Projeto de Oficina de Artesanato.  Visa Integrar associados através das práticas

de artesanato, nas propostas metodológicas, em um grupo social de criatividade; ha-

bilitar os participantes para novas oportunidades de complementos financeiros e de-

senvolver processos disciplinares e educativos que possam estimular os participan-

tes a autodisciplina necessária para a melhoria da qualidade de vida numa convivên-

cia social sempre mais exigente; 

f) Serviço de Apoio: À Cruzada Social Cosme e Damião; Serviço Social da PMPR;

Clínica Psicossocial da PMPR e Capela Religiosa Nossa Senhora Aparecida;

g) Centro de Integração e Convivência Social. Localizado no Bairro de Umbará, em

Curitiba. É um centro destinado a proporcionar, principalmente aos associados da

melhor idade, lazer, integração associativa e familiar.

6) Como os representantes podem fortalecer o Programa AVM de Qualidade de Vida?

- Tomando conhecimento dos fundamentos do Programa;

-  Os casos que exijam uma orientação da assistente social (contatar via e-mail do DAS / AVM

das@avmpmpr.org.br; ou pelo telefone (041) 3304-4381;

-  Manter,  em sua  área  de  atuação,  a  atenção  necessária  aos  associados  da  melhor  idade,

apoiando-os sempre que necessário e informar o DAS quanto às providências adotadas;

-  Interagir  com o  Departamento  de  Ação  Social  para  o  fortalecimento  do  programa AVM de

Qualidade de Vida;

7) Como os representantes do interior podem ajudar  as atividades de ação social da AVM?

-  Especificamente,  podem priorizar  a  atenção aos associados  da  melhor  idade,  adotando os

seguintes procedimentos:

a) Manter atualizado a relação de associados com mais de 60 anos que residam na área de

atuação;
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b) Estabelecer contatos com eles pelos meios disponíveis;

c)  Incentivar  a  participação  destes  associados  em  solenidades  locais  para  permitir  a

interatividade;

d)  Detectar  e  informar  ao  Departamento  de  Ação  Social/AVM  os  casos  que  necessitem  de

acompanhamento do serviço social ou material.

e) Para maiores informações, os representantes poderão contactar com a funcionária Rosane

Cristina, através do fone (41) 3304-4381. O endereço do DAS é Av. Marechal Floriano Peixoto,nº

1352.

                         ASSOCIAÇÃO DA VILA MILITAR
Rua Santo Antônio, 100 - fone: (41) 3075-8200 fax: 3075-8261

CEP: 80230-120  –  Curitiba  -  Paraná
                     e-mail: avm@avmpmpr .org.br  -  www.avmpmpr.org.br

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

DIRETOR ELI RIBAS SILVA – Maj PM RR Tel. (41) 3075 - 8214

1. FINALIDADE:

O Departamento de Administração tem como finalidade, organizar, coordenar e controlar as 

atividades relacionadas com a administração de pessoal desta entidade, compra de materiais e 

serviços gerais, no âmbito geral da Associação, bem como executar essas atividades meio/apoio 

na administração central, especialmente na interação com os sindicatos que tem atuação dentro 

desta associação, exceto o SINDIHOTÉIS de Foz do Iguaçu / PR.

2. ATIVIDADES:

Este Departamento engloba o Setor de Pessoal, Setor de Compras, Setor de Patrimônio,

de Mudanças e Serviços Gerais. Coordena as atividades e serviços de estacionamento, 

segurança, manutenção de móveis e imóveis, almoxarifado, arquivo morto, além de outras tarefas

administrativas, referente ao serviço de telefonia, sistema de ar; manutenção da frota; seguros 
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patrimoniais  e veicular.

a. Estacionamento:

Número de vagas: 133 

Localização: Próprio da AVM na Rua Santo Antônio, 100

Preços para carros:  – Meia diária: R$2,50 (taxa de estacionamento)

                                   -  Diária: R$ 5,00                                          

                        - Pernoite: R$5,00  

                        - Usuário de cartão: R$50,00 ( Contrato) 

                  

          

 Preços para motocicletas:– diária R$3,00

                                          -  Pernoite R$3,00

                                          – diária R$6,00

        b.Transporte de mudança:

 Agenda do transporte de mudança: Fone: (41) 3075-8238

 Email : mudancas@avmpmpr.org.br

 Preços : Curitiba e Região Metropolitana:  R$ 45,00  a hora, com no mínimo no valor de

02 horas. 

Localidades interior do Estado: R$3,00 o “Km” rodado (caminhão carregado 

mais despesas com pedágio). 

Outros Estados limítrofes: R$4,50 o “Km” rodado (caminhão carregado mais 

despesas com pedágio). 

  Obs:- Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.

c. Em casos de dúvidas e /ou maiores informações, os representantes poderão contactar os 

seguintes funcionários deste departamento, através dos fones  (41) 3075-8213 e (41) 3075 - 

8250 ou pelo email adm@avmpmpr.org.br.

- Sra Lucia ( Estacionamento e Mudanças);
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- Srª Cerli ( Assistente de Administração / Patrimônio);

- Sr. Sílvio Correa ( Gerente de Compras)

- Diretor – Eli Ribas ( 041 – XX – 3075-8214)

 

                             ASSOCIAÇÃO DA VILA MILITAR
Rua Santo Antônio, 100 - fone: (41) 3075-8200 fax: 3075-8261

CEP: 80230-120  –  Curitiba  -  Paraná
e-mail: avm@avmpmpr .org.br  -  www.avmpmpr.org.br

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA

    DIRETOR   -     DANIEL   A.  DE  CARVALHO  -  CEL PM RR   –     ( 041) 3075-8253 

1.Finalidade:

Assessorar juridicamente a Presidência da Associação, Diretores de Departamentos nos

assuntos de interesse da AVM e proporcionar assistência judiciária aos associados residentes

e/ou domiciliados na capital e interior do Estado.

2.Atividade do Departamento:

Para associados do serviço ativo e inativo da PMPR será prestado assistência jurídica

conforme contido no Regimento Interno do DAJ/AVM.

3.Atuação dos Representantes.

       I – Os representantes deverão manter os advogados constantemente informados sobre as

necessidades de coletar e registrar os atendimentos aos associados, com o objetivo de remessa

mensal de relatório ao DAJ.
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  O relatório do advogado deverá conter conter  obrigatoriamente os seguintes dados:

–Nome completo do associado atendido com RG;

–Condição do Associado:  Ativa, inatividade ou pensionista;

–Lotação:  Unidade  que  presta  serviço  (ativa)  e/ou  municipio  onde  reside  (inativo  e

pensionista);

–Atividades:  Consultas e orientações verbais; atendimento no direito de família e defesa em

processo cívil e criminal;

       II – Os representantes da AVM deverão procurar esclarecer a finalidade de existência do

DAJ/AVM para os associados das Unidades;

     III – Acompanhar o nível de satisfação dos filiados sobre a prestação do auxílio jurídico;

     IV – Compartilhar com os Comandantes locais da preocupação de um bom trabalho dos 

advogados, conforme as orientações do Departamento;

5.Anexos

 - Relação nominal dos Advogados contratados Pela AVM, com respectivos endereços e telefones

das suas áreas de atuação.

6.Prescrições diversas

Para  maiores  informações,  o  representante  poderá  contatar  o  DAJ  /  SEDE,  buscando

esclarecimento e/ou dirimir eventuais questionamentos dos associados e de advogados, através

dos fones (41) 3075-8253; (41) 3075-8254 ou pelo email  juridico@avmpmpr.org.br .
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ASSOCIAÇÃO DA VILA MILITAR
Rua Santo Antônio, 100 - fone: (41) 3075-8200 fax: 3075-8261

CEP: 80230-120  –  Curitiba  -  Paraná
                  e-mail: avm@avmpmpr .org.br  -  www.avmpmpr.org.br

RELAÇÃO NOMINAL DOS ADVOGADOS CONTRATADOS PELA ASSOCIAÇÃO
DA VILA MILITAR, QUE ATUAM NA CAPITAL E INTERIOR.

1 - CURITIBA–REGIÃO METROPOLITANA–AUDITORIA MILITAR

DR. LÁZARO APARECIDO VILLAS BOAS  MATTOS

OAB/PR 5.805

 ENDEREÇO: Rua Santo Antônio, 100      CURITIBA-PR

CEP: 80230-120

Fone/Fax: (41) 3075-8253  
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2 -   CURITIBA – REGIÃO METROPOLITANA – JUIZADOS ESPECIAIS-VARAS   
CIVEIS E FAMILIA

DR.  MANOEL ANGELO ANTUNES  VOITECHEN

OAB/PR  49,468

ENDEREÇO: Rua Santo Antônio, 100     CURITIBA-PR

 CEP: 80230-120

Fone/Fax: (41)  3075-8254  – 9911-2327

3 - CURITIBA – REGIÃO METROPOLITANA – AUDITORIA MILITAR

DR. MARCO ANTONIO VIEIRA

 OAB/PR  6.820

ENDEREÇO: Rua 

9973-1249 e  9938-1919             CURITIBA/PR                                     

E-mail:  Marcobley @ onda.com.br

4   - PONTA GROSSA- IRATI – TELÊMACO BORBA E REGIÃO  

DR. RODRIGO DI PIERO MENDES
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OAB/PR Nº. 37.873

ENDEREÇO: Rua XV de Novembro, 353     5° Andar-  Centro 

Edificio Boulevar Center      CEP: 84.010-020     PONTA GROSSA-PR

FONE/FAX: (42) 3225-2300  -  (42)  3028-2220

 

5 - JACAREZINHO E REGIÃO

DRª ANA CAROLINA MATAGNIERI

OAB/PR Nº. 42.082

ENDEREÇO: Rua Cel. Figueiredo, 230 – 01

CEP: 86.400-000                                               JACAREZINHO – PR

FONE/FAX: (43) 3525-7386     9148-5745

6 -   PATO BRANCO E REGIÃO  

DR VICENTE LUCIO MICHALISZYN

OAB/PR Nº. 35.160

ENDEREÇO: Av. Tupi, 2.221 – Sala 804 – Ed. Gold Center – Centro

CEP: 85.501-000                                                                  PATO BRANCO – PR
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FONES:         (46) 3225-8945 Cel. 8801-2600

E-mail:  vicentelucio@terra.com.br

7 - MARINGÁ E REGIÃO

DR. JOSÉ RIBEIRO DE NOVAES JUNIOR

  OAB /PR  41.733

ENDEREÇO: Neo.ALVES MARTINS, 2762

CEP: 87010-000                                                                                             FONE/FAX: (44) 
3222-6050   Cel. 9141-0430

E-mail: advocacianovais@terra.com.br

8 - LONDRINA E REGIÃO

Dr. Raul Leão de Araújo Vidal.

End:- Rua Santa Catarina, nº 50, sala 1903 – Condomínio Oscar Fuganti

Fone: (43) 8407-8751

Email: majraul@yahoo.com.br

9 - CASCAVEL E REGIÃO
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DR. AMAURI DOS SANTOS SAMPAIO

OAB/PR 31.035

ENDEREÇO: Rua Paraná n° 3035 – 4° andar, sala 43 – Centro

CEP: 85.810-010

Fone: (45) 3037-1377 e (45)3039-4433

Email: advamaurisampaio@hotmail.com

10 - CRUZEIRO DO OESTE – UMUARAMA E REGIÃO

CIDADE GAÚCHA.

DR. JOSE RAKI THEODORO GUIMARÃES

OAB/PR Nº. 35.654

ENDEREÇO: Rua Mario Ribeiro Borges, 2638                     

CEP: 87.501-630

FONE:            (44) 3675-1904   9931-6104

11 - PARANAVAI – E REGIÃO

DR.FERNANDO DE OLIVEIRA KOMOCHENA

OAB/PR 64.963

ENDEREÇO COMERCIAL

MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 1221 CENTRO

CEP 87.703-370

TEL: (44) 3045-2738.
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12 - PARANAGUÁ – 9º. BPM

DR. SERGIO URUBATÃO F. MEIRA

 OAB/PR   21.219

  ENDEREÇO:  Av. Arthur de Abreu, 29  10º And   Cj  06  Edifício Palácio do Café

CEP 83.203-210                      

 (41)  3424-2977   8802-9662

Drª . ELAINE   FERNANDES

OAB/PR   21.011

FONE/FAX:  (41) 3424-2977    8830-7998            PARANAGUÁ/PR  

13 - APUCARANA – IVAIPORÃ – ARAPONGAS E REGIÃO

Dr. Victor Fonseca  Costa

Rua Clóvis da Fonseca,225

Fone: (43) 3033 – 6712

Email:  victormariah@hotmail.com

14 - CAMPO MOURÃO – CIANORTE E REGIÃO

DR MARCIO YUJI OGATA

OAB/PR 42.148
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ENDEREÇO: Rua Santa Catarina, 2485

Cel: (44)9966-0113

yugi.ogata@uol.com.br

15 - FOZ DO IGUAÇU –      TOLEDO E REGIÃO  

DR. JORGE DA SILVA GIULIAN

OAB/SP Nº. 39,108

 ENDEREÇO: Rua  Antonio Raposo, 406 sl 405 Edificio Marajoara– Centro

CEP: 85,851-090                                                

FONE/FAX:    (45) 3027-4769 3027-4770    Cel. 9933-4770 

 

16 - ROLÂNDIA E REGIÃO

DRª SABINE DENISE GIESEN ROVERI   OAB/PR N° 26.073

ENDEREÇO: R.Pérola, n° 01, centro.CEP: 86.600-000                                               

FONE/FAX:    (43) 9937-8760  (45) 3255-5251 E-mail: sgiesen@hotmail.com

17 - GUARAPUAVA E REGIÃO

DR. MIGUEL NICOLAU JUNIOR

OAB/PR Nº. 7.708

ENDEREÇO: Rua Dr. Laranjeiras, 1.098
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 CEP: 85.010-310                                                        

FONE/FAX:    (42) 3623-1748   Cel. 9977-1939

E-mail: advocacianicolau@ig.com.br

18 - CORNÉLIO PROCÓPIO E REGIÃO

 DR. LUIZ HENRIQUE BRUNO SERVILHA

 OAB/PR Nº.  34.283-A-PR

 ENDEREÇO: Rua Massud Amin, 199 – 2º andar, sala 203

FONE/FAX: (43)3524-6666 Cel. 9975-666

19 - FRANCISCO BELTRÃO  E  REGIÃO

 Dra Kelly Cristina Borghesan

End; Atílio Fontana, nº 3615

Fone: (46) 3527- 3157

Email: kellycristinaadv@hotmail.com

20 - UNIÃO DA VITÓRIA  E  REGIÃO

 DR°. Laury Angelo Furlan Fagundes

OAB/PR  32451

ENDEREÇO: Av. Manoel Ribas 949 CentroCEP: 84.600-000-FONE:(42) 3523-6688 E-mail: 
lauryangelo@uol  .com.br  
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ASSOCIAÇÃO DA VILA MILITAR
Rua Santo Antônio, 100 - fone: (41) 3075-8200 fax: 3075-8261

CEP: 80230-120  –  Curitiba  -  Paraná
e-mail: avm@avmpmpr .org.br  -  www.avmpmpr.org.br

                            MODELO DE REQUERIMENTO

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DA VILA MILITAR,

                       ________(NOME)_______________, ____(POSTO/GRADUAÇÃO)______,
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________(RG)_________, atualmente prestando serviços junto ao _____(OPM/OBM)___,

associado desta entidade, vem respeitosamente a presença de V. Sª  requerer que lhe seja 

concedida a assistência jurídica, face estar respondendo a processo crime junto a Auditoria 

Militar, autos de nº ___________, conforme cópia de denúncia em anexo.

                                                                              Termos em que pede deferimento.   

                                                 _(CIDADE)_ ,PR,_______de______________de 20_____. 

                                                                  _________________________________
                                                                     NOME / POSTO e/ou GRADUAÇÃO
                                                                           RG    -  UNIDADE DE ORIGEM

                          ASSOCIAÇÃO DA VILA MILITAR
Rua Santo Antônio, 100 - fone: (41) 3075-8200 fax: 3075-8261

CEP: 80230-120  –  Curitiba  -  Paraná
e-mail: avm@avmpmpr .org.br  -  www.avmpmpr.org.br

          MODELO DE OFÍCIO PARA ENCAMINHAMENTO – ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Ofício nº______ _____________, PR, __________ de 20___.

                                                           Do Representante da AVM - ____(OBM/OPM)___

                                                            Ao sr. diretor do DAJ / AVM   

                                                            Assunto:- Encaminhamento de policial (bombeiro)
                                                            Militar, associado AVM, para receber assistência
                                                            Jurídica.
                                                            Referência:- Regimento Interno do DAJ / AVM
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                                                            Anexos:-Documentos 

                                                            Parecer do Cmt / Termo de acusação ou denúncia.

                                                         Através do presente, tenho a honra de dirigir-me a VSª para

encaminhar o ___________(NOME / POSTO) ________ , _____(_RG_)________, atualmente 

prestando serviço nesta OPM / OBM, para receber seu auxílio com vistas a prestação de 

assistência jurídica.

                                                  Ao ensejo, renovo a V.Sª, meus protestos de estima e 

consideração.

                                                   ___________________________________

                                                                     Representante da AVM

Doc. Necessários para comprovar o direito da assistência jurídica:

-Contra-cheque para comprovação da condição de sócio da AVM;

- Parecer do Cmt da OPM/OBM ou parecer de Sindicância ou relatório de Inquérito;

- Termo de acusação ou denúncia ou Certidão de Sentença Judicial;

- Comunicação de Ocorrência ou Relatórios;

- Partes ou outros documentos.

                                     

                  ASSOCIAÇÃO DA VILA MILITAR
Rua Santo Antonio, 430 - fones: (41) 3332-6383 e 3332-2817
CEP: 80230-120 - Curitiba - Paraná

                                      e-mail: daf@avmpmpr.org .br

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FUNERAL - DAF

DIRETOR IRENO MOREIRA LUIZ – CAP
PM/RR

Tel. (41) 3332-2817

1. FINALIDADE:
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        O Departamento de Assistência Funeral da Associação da Vila Militar tem por finalidade
prestar serviços funerários e auxílios financeiros aos associados e dependentes, por ocasião de
óbitos, dentro dos limites estabelecidos no Regimento Interno.
 
2. ATIVIDADES:

a.  As  atividades  desenvolvidas  pelo  Departamento  são  de  prestar  assistência  funerária  aos
associados e dependentes, por ocasião de falecimentos na Capital e Região Metropolitana.

b. Os  serviços  funerários  prestados  pelo  Departamento  de  auxílio  funeral  compreendem  o
controle  com  as  funerárias  prestadoras  dos  referidos  serviços  e  pagamentos,  conforme
discriminação abaixo:

• Urna mortuária padronizada;

• higienização;

• ornamentação;

• véu;

• paramentos e velas;

• capelas  mortuárias  situadas  na  Rua  Santo  Antonio,  nº  430,  para  abrigar  velórios  de

associados e dependentes, sendo que durante o velório poderá ser prestado serviços de
copa. Havendo disponibilidade e sem prejuízo de utilização pelos sócios, poderá uma das
capelas  ser   alugada  ao  associado  para  velório  de  parente  não  enquadrado  como
dependente, mediante uma taxa estipulada pela Diretoria.

c.  Os auxílios financeiros prestados pelo DAF compreendem pagamentos das despesas a quem
custeou o funeral,  desde que não pagas diretamente à funerária que realizou o serviço e os
complementares a quem de direito, conforme segue abaixo:

• Auxílio funeral, quando do falecimento de dependentes;

• Auxílio funeral e auxílio funeral complementar, quando do falecimento do associado (a);

• Auxílio funeral e auxílio funeral complementar - cônjuge, quando do falecimento da esposa

(o) ou companheira (o) legalmente reconhecida (o) pelo Instituto de Previdência do Estado
do Paraná.       

                                                                  
     1                                                                                                                           

3.  ACESSO AOS SERVIÇOS / ATIVIDADE:

α. Para solicitar os serviços:

Para obter acesso aos serviços disponibilizados pelo Departamento de Auxílio Funeral é
necessário entrar em contato com o DAF, pessoalmente ou pelos fones: (41) 3332-6383 ou
3332-2817 e  será  orientado  dos  procedimentos  a  serem  adotados  nos  horários  de
expediente.
O DAF mantém um serviço de plantão durante 24 horas para atendimentos de associados
e dependentes na Capital e Região Metropolitana. 
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β. Para solicitar os benefícios:

Para  obter  acesso  aos  auxílios  financeiros  do  Departamento  de  Auxílio  Funeral  é
necessário a obtenção de requerimentos distintos (modelos anexos), bem como anexar a
documentação  necessária  a  cada  requerimento,  as  quais  constam  nas  normas
Administrativas do Regimento Interno do DAF.

4.       ATUAÇÃO DO (S) REPRESENTANTE (S):

         Os representantes deverão juntos aos associados e dependentes, montar 
          processos de solicitação dos auxílios funerais, que são:

• Auxílio funeral  -  É a importância paga por ocasião do óbito ocorrido do associado ou

dependente.
• Auxílio funeral complementar  -  É a importância paga ao beneficiário legal, quando do

falecimento dos sócios fundadores e efetivos, sendo que o referido auxílio não poderá
ser objeto de contrato, nem responderá pôr qualquer obrigação ou ônus contraído pelo
associado, salvo dívida deste para com a AVM.

• Auxílio funeral complementar-cônjuge  -  é a importância paga ao associado ( a ),

quando do falecimento da esposa (o).
     Maiores informações poderão ser obtidas com a funcionária Salete pelos              
               fone: (41) 3332-6383 ou pelo e-mail: daf@avmpmpr.org.br.

5            ANEXOS:

    Modelos para requerimentos de:

              Auxílio funeral; 
              Auxílio funeral complementar;
              Auxílio funeral  complementar – cônjuge.

   

ASSOCIAÇÃO DA VILA MILITAR
Rua Santo Antônio, 100 - fone: (41) 3075-8200 fax: 3075-8261

CEP: 80230-120  –  Curitiba  -  Paraná
e-mail: avm@avmpmpr .org.br  -  www.avmpmpr.org.br
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Ilmo Sr Cel Eugênio Semmer

Presidente da A V M

Referência:  Auxílio Funeral                    

          1....................................................,  RG......................... e  CPF …........................, residente à

Rua.....................................,  nº..........,  em..............................PR  –   Fone...................   ,  vem

respeitosamente à presença de Vossa Senhoria solicitar  que seja concedido o pagamento do

beneficio supra citado, em virtude do falecimento de  …................................., ocorrido em …... de

…................. de 2013, conforme fotocópia da certidão de óbito e demais documentos em anexo.

        2. A presente solicitação está amparada no Art.12 do Regimento Interno do DAF. 

        3. Outrossim, declaro que as informações acima são verdadeiras e, se ao contrário for

comprovado, assumo por elas integral responsabilidade, sob as penas do Art.  299 do Código

Penal Brasileiro.

        4. É a primeira vez que requer.

                                                       
  N. Termos

                                                         P.  Deferimento

                                                      …......................,PR, ….....de …................. de ….....
                                                         Nome :  
                                                         RG     :  
BANCO:
AG  :
C/C : 
EM:

                   ASSOCIAÇÃO DAVILA MILITAR
                       DEPARTAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL
              Rua Santo Antonio, 430, fones: 3332-2817/3332-6383

e-mail: avm@avmpmpr .org.br  -  www.avmpmpr.org.br
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Ilmo Sr Cel Eugênio Semmer

Presidente da A V M

Referência:  Auxílio Funeral  Complementar           

           1.............................................................,  Rg.........................  e CPF …........................,

residente à Rua....................................., nº.........., em..............................PR –  Fone...................  ,

vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria solicitar que seja concedido o pagamento do

beneficio supra citado, em virtude do falecimento de  …................................., ocorrido em …... de

…................. de 2013, conforme fotocópia da certidão de óbito e demais documentos em anexo.

          2. A presente solicitação está amparada no Art.14 do Regimento Interno do DAF.

          3. Outrossim, declaro que as informações acima são verdadeiras e, se ao contrário for

comprovado, assumo por elas integral responsabilidade, sob as penas do Art.  299 do Código

Penal Brasileiro.

           4. É a primeira vez que requer.

                                                                N.  Termos
                                                  P.  Deferimento

                                                    …......................, PR, ….....de …................. de …....
                                                        Nome :  
                                                         RG    :  

BANCO:
AG  :
C/C : 
EM  :

                        ASSOCIAÇÃO DA VILA MILITAR
Rua Santo Antônio, 100 - fone: (41) 3075-8200 fax: 3075-8261

CEP: 80230-120  –  Curitiba  -  Paraná
      e-mail: avm@avmpmpr.org.br  -  www.avmpmpr.org.br
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Ilmo Sr Cel Eugênio Semmer

Presidente da A V M

Referência:  Auxílio Funeral  Complementar - Cônjuge                  

                      1....................................................,Rg...................................,CPF …........................,

residente à Rua....................................., nº.........., em..............................PR –  Fone...................  ,

vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria solicitar que seja concedido o pagamento do

beneficio supra citado, em virtude do falecimento de  …................................., ocorrido em data

de.......…... de …................. de ...................., conforme fotocópia da certidão de óbito e demais

documentos em anexo.

                     2. A presente solicitação está amparada no Art.13 do Regimento Interno do DAF.

                   3. Outrossim, declaro que as informações acima são verdadeiras e, se ao contrário for

comprovado, assumo por elas integral responsabilidade, sob as penas do Art.  299 do Código

Penal Brasileiro.

           

                    4. É a primeira vez que requer.

                                                                N.  Termos
                                                   P. Deferimento

                                                       …................, PR, ….....de …................. de  20____.
                                                      Nome :  
                                                      RG     :  

BANCO: 
AG  :
C/C : 
EM  :

                         ASSOCIAÇÃO DA VILA MILITAR
Rua Santo Antônio, 100 - fone: (41) 3075-8200 fax: 3075-8261

CEP: 80230-120  –  Curitiba  -  Paraná
e-mail: avm@avmpmpr .org.br  -  www.avmpmpr.org.br

DEPARTAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA AUXÍLIOS FUNERAIS
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• RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA AUXÍLIO FUNERAL  ….............. ( fone 

3332-6383 )

         

          (    )   Cópia da certidão de óbito;

          (    )   Cópia da identidade e CPF do falecido (a);

          (    )   Cópia da identidade e CPF do (a) requerente;

          (    )   Cópia do último contracheque de vencimentos do associado;

          (    )   Cópia da Nota Fiscal da Funerária  em nome de quem custeou as despesas.

......................................................................................................................................

• RELAÇÃO DE  DOCUMENTOS  PARA AUXÍLIO  FUNERAL COMPLEMENTAR               

        (    )   Cópia da certidão de óbito;

         (    )   Cópia da identidade e CPF do falecido;  

         (    )   Cópia da identidade e CPF da requerente;

         (    )   Cópia da certidão de casamento atualizada;

         (    )   Cópia do último contracheque de vencimentos do falecido.

......................................................................................................................................

• RELAÇÃO DE  DOCUMENTOS  PARA AUXÍLIO  FUNERAL COMPLEMENTAR - 

CÕNJUGE             

         (    )   Cópia da certidão de óbito;

         (    )   Cópia da identidade e CPF do falecido;

         (    )   Cópia da identidade e CPF da requerente;

         (    )   Cópia da certidão de casamento atualizada;

         (    )   Cópia do último contracheque de vencimentos do falecido.

ASSOCIAÇÃO DA VILA MILITAR
Rua Santo Antônio, 100 - fone: (41) 3075-8200 fax: 3075-8261

CEP: 80230-120  –  Curitiba  -  Paraná
e-mail: avm@avmpmpr .org.br  -  www.avmpmpr.org.br
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DEPARTAMENTO DE COLÔNIAS DE FÉRIAS – DCF

Diretor              LUIZ CEZAR FARINHAKI – Cel PM RR Tel. (41) 3075-8252

1. FINALIDADE:

Promover  a  congregação  harmoniosa  e  salutar  entre  os  policiais/bombeiros  militares

associados, ativos e inativos e seus respectivos familiares, quando da utilização das Colônias de

Férias, Camping e Ilha do Mel,  bem como estabelecer as normas de conduta para facilitar o

convívio social de todos.

2.     TEMPORADA DE VERÃO 2014/2015

   Através do presente, a AVM dá ciência aos associados, do calendário para a temporada de

verão  2014/2015  e  informa  sobre  as  normas  e  procedimentos  para  inscrições,  sorteios,

pagamentos, uso dos imóveis e aspectos correlatos.

3.      INSCRIÇÕES

3.1 Associado da Capital e Região Metropolitana - As inscrições podem ser efetuadas

na Sede da AVM mediante identificação do associado, de segunda à sexta-feira das 08h às 12h e

das 13h 30min às 17h.

3.2 Associado do Interior  – Utilizar a ficha de inscrição, cujo modelo está disponível na

página  da  AVM/internet,  Departamento  de  Colônias  de  Férias.  Fazendo  o  “download”  do

formulário, o associado preencherá o mesmo e enviará através de “fax” pelos fones n.º (0XX 41)

3075-8240 ou (0XX41) 3075-8261. 

   O associado também poderá procurar o representante da AVM na sede da Unidade mais

próxima para efetuar a inscrição.

3.3 O associado poderá também efetuar a inscrição diretamente pelo “site” (página AVM),

clicando no link Colônia de Férias e seguindo os passos conforme orientação.

3.4  O associado poderá inscrever-se para dois  períodos,  mas sendo sorteado em um,

cancela-se automaticamente a inscrição no outro.

28



3.5 Não serão aceitas inscrições por telefone e nem por terceiros; inscrições através de

dependentes somente serão aceitas com apresentação da identidade funcional do associado.

4.     SORTEIOS

4.1 Os sorteios serão realizados no auditório da AVM, em sessões abertas aos associados,

às 9h dos dias constantes no calendário.

4.2  Além dos titulares, serão sorteados 05 (cinco) suplentes por período.

4.3 O resultado dos sorteios será divulgado através de Edital na Sede da AVM, da Internet,

na Home Page da AVM (www.avmpmpr.org.br) e através do Sistema de Correio Eletrônico. Não

serão fornecidos resultados por telefone.

5.     PAGAMENTOS

5.1 Uma  vez  conhecido  o  resultado  do  sorteio,  o  associado  contemplado  que  esteja

impossibilitado  de  comparecer  na  sede  da  AVM  (caso  dos  residentes  no  interior),  deverá

contactar  com  as  atendentes  do  Departamento  de  Colônias  de  Férias,  informando  quais

dependentes e/ou convidados usufruirão do período, em tempo de ser gerado o boleto necessário

para o pagamento dentro dos prazos estipulados conforme calendário.

5.2 O  associado  receberá  o  boleto  para  pagamento  da  respectiva  reserva  através  de

“e-mail” que informar, ou providenciará a retirada junto às unidades PM/CB do interior com os

representantes da AVM. O pagamento do boleto deverá ser feito exclusivamente nas agências da

Caixa Econômica Federal ou nas casas lotéricas.

5.3 Para os associados da Capital o boleto de pagamento será gerado na sede da AVM,

com a presença do sorteado ou de seu representante, sendo facultado o pagamento direto na

Tesouraria ou também nas agências da Caixa Econômica Federal ou casas lotéricas. 
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5.4 São considerados dependentes  para  uso das Colônias  de Férias,  conforme o  que

preceitua o Art. 62 do Estatuto da AVM, estando estes incluídos no valor das diárias pagas pelo

associado:

I – o cônjuge;

II – os filhos(as)  menores de 21 anos, e os maiores, quando absolutamente incapazes;

III  –  a  companheira  ou  companheiro  com  situação  reconhecida  pelo  Instituto  de  

Previdência do Estado (Paraná Previdência).

IV – o menor que viva sob a responsabilidade econômica do associado, reconhecido como 

dependente deste pela legislação vigente.

V – os filhos(as)  maiores de 21 anos e menores de 25 anos, quando estiverem  cursando

3.º  grau,  comprovadamente  sob  a  dependência  do  associado  e  reconhecido  pelo  órgão

previdenciário do Estado do Paraná.

OBS: Conforme Art. 52, VII, é dever do sócio “atualizar seus dados cadastrais junto à AVM,

bem como os de seus dependentes.”

5.5 Os valores das diárias e o calendário dos períodos serão encaminhados para afixação

em edital das OPM/OBM, bem como no informativo de Abril a Junho da AVM.

5.6 O associado efetuará o pagamento integral do período constante no calendário.

5.7 O  não  pagamento  das  diárias  dentro  do  prazo  estipulado  no  calendário,  será

considerado como desistência tácita, dando assim preferência aos suplentes sorteados.

5.8 Havendo  desistências,  os  suplentes  deverão  confirmar  o  interesse  no  período

estabelecido  pelo  calendário,  pessoalmente,  no  Departamento  de  Colônias  de  Férias  (os

associados  do  interior  podem  fazê-lo  pelo  telefone  Colônia  de  Subten/Sgts  -  0XX41-

3075-8239-(Funcionária  Juleimara)  Colônia  Cb/Sd l  e  ll  -  0xx41-  3075-8264-  (Funcionária

Rosane) - Colônia Oficiais 0xx41 - 3075-8241 (Funcionária Ingrid) e efetuar o pagamento de

acordo com o estipulado no item 4.1 e 4.2).

5.9 Esgotada a lista de suplentes, se persistir o imóvel vago para determinado período, o

Departamento poderá disponibilizá-lo a outro associado, iniciando com os inscritos no respectivo

período e não sorteados.

5.10 Após  ter  efetuado  o  pagamento  do  período,  o  associado  poderá  ter  o  seu  valor

restituído desde que comunique sua desistência, pessoalmente ou via fax ao Diretor das Colônias

de Férias, em tempo hábil (no mínimo cinco dias antes do início do período) de forma a permitir a

convocação do suplente sorteado.
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6.     OCUPAÇÃO-DESOCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS

6.1 Os imóveis podem ser ocupados entre  08h e 20h do dia inicial do período e devem ser

desocupados no máximo até as 20h do dia final constante no calendário.

6.2 Cabe ao Departamento de  Colônias de Férias, mediante autorização de seu Diretor,

formalizar permutas de apartamento ou de período entre os sorteados, sendo vedadas as trocas

informais entre associados. 

    6.3 A capacidade do imóvel é de no máximo 6 (seis) pessoas no apartamento e 4 (quatro)

nas quitinetes.

   6.4 EM  PRINCÍPIO,  SOMENTE  O  ASSOCIADO  PODERÁ  RECEBER  O  IMÓVEL.

EXCEPCIONALMENTE,  E  SOB  RESPONSABILIDADE  DESTE,  PODERÁ  RECEBER  O

IMÓVEL  UM  DOS  DEPENDENTES  LEGAIS.  NÃO  SERÁ  ENTREGUE  O

APARTAMENTO/CASA/KITINETE  AOS  CONVIDADOS.  NÃO  SERÃO  ACEITAS

TRANSFERÊNCIAS DE TITULARIDADE (AUTORIZAÇÕES). 

         6.5 Não é permitida a entrada e permanência de animais nas Colônias.

     6.6 Cada imóvel dá direito a 1 (uma) vaga de estacionamento.

     6.7 É proibido o uso de bermudões, bronzeadores, cremes e consumo de alimentos na área

das piscinas.

         6.8 O exame médico para frequentar as piscinas é gratuito, sendo realizado nos 3 primeiros 

dias de cada período.
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DEPARTAMENTO DE COLÔNIAS DE FÉRIAS

TEMPORADA-2014/2015

 

COLÔNIA

TABELA DE VALORES DE DIÁRIAS

ASSOCIADO E
DEPENDENTES,

PAI/MÃE, SOGRO (A)

CONVIDADO
POR PESSOA 

NETO (A) GENRO/

NORA-FILHOS NÃO

DEPENDENTES POR

PESSOA

OFICIAIS
GUARATUBA

AP-     R$  60,00
KIT-    R$  50,00 R$ 25,00 R$ 18,00

OFICIAIS
ILHA DO MEL CASAS-    R$ 60,00 R$ 25,00 R$ 18,00

SUBTENENTES E
SARGENTOS
GUARATUBA

AP -          R$ 50,00
CASAS -   R$ 45,00 R$ 25,00 R$ 16,00

CABOS E
SOLDADOS 

I E II AP- R$ 45,00 R$ 25,00 R$ 14,00

CAMPING
GUARATUBA

COM A ADMINISTRADORA
ODETE 41-3442-6959

ASSOCIADOS E
DEPENDENTES POR PESSOA

NÃO ASSOCIADO 
(CIVIL)

R$ 12,00 R$ 25,00
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CALENDÁRIO – TEMPORADA  DE VERÃO 2014/2015

Mês de Dezembro/2014       Oficiais (Guaratuba e Ilha do Mel) – Subten/Sgts (Guaratuba) – Cb/Sd (Shangri-lá)

Período Data Blocos/Casas
Nº de

Diárias
Inscriçõ

es
Sorteio

Pagament
o

Suplentes

1º Período
Dezembro

(Natal)

18/12
a

26/12

Blocos A-B (Oficiais)
Casas Ilha do Mel 2,3,4,5 e
6
Casas 01 a 14 (Sgt)
Ap 15 ao 39 (Sgt)
Ap 01 ao 39 (Cb/Sd) I e II

09

01/10/20
14

a

20/10/20
14

Oficiais
22/10/20

14

Subt/Sgt
s

23/10/20
14

Cb/Sd
24/10/20

14

27/10/2014

a

14/11/2014

17/11/2014

       a

21/11/2014

19/12
a

27/12

Blocos C – D (Oficiais)
Ap 40 ao 80 (Sgt)
Ap 40 ao 80 (Cb/Sd) I e II

2º Período
Dezembro
Ano Novo

28/12
a

05/01

Blocos A-B (Oficiais)
Casas Ilha do Mel 2,3,4,5 e
6
Casas 01 a 14 (Sgt)
Ap 15 ao 39 (Sgt)
Ap 01 ao 39 (Cb/Sd) I e II 09

29/12
a

06/01

Blocos C – D (Oficiais)
Ap 40 ao 80 (Sgt)
Ap 40 ao 80 (Cb/Sd) I e II

Mês de Janeiro/2015                    Oficiais (Guaratuba e Ilha do Mel) – Subten/Sgts (Guaratuba) – Cb/Sd 
(Shangri-lá)

Período Data Blocos/Casas
Nº de

Diárias
Inscriçõ

es
Sorteio

Pagament
o

Suplentes

1º Período
JANEIRO

07/01
a

14/01

Blocos A-B (Oficiais)
Casas Ilha do Mel 2,3,4,5 e
6
Casas 01 a 14 (Sgt)
Ap 15 ao 39 (Sgt)
Ap 01 ao 39 (Cb/Sd) I e II

08

27/10/20
14

a

17/11/20
14

Oficiais
19/11/20

14

Subt/Sgt
s

20/11/20
14

Cb/Sd
21/11/20

14

24/11/2014

a

12/12/2014

15/12/2014

       a

19/12/2014

08/01
a

15/01

Blocos C – D (Oficiais)
Ap 40 ao 80 (Sgt)
Ap 40 ao 80 (Cb/Sd) I e II

2º Período
JANEIRO 

16/01
a

23/01

Blocos A-B (Oficiais)
Casas Ilha do Mel 2,3,4,5 e
6
Casas 01 a 14 (Sgt)
Ap 15 ao 39 (Sgt)
Ap 01 ao 39 (Cb/Sd) I e II

08

17/01
a

24/01

Blocos C – D (Oficiais)
Ap 40 ao 80 (Sgt)
Ap 40 ao 80 (Cb/Sd) I e II

3º Período
JANEIRO

25/01
a

01/02

Blocos A-B (Oficiais)
Casas Ilha do Mel 2,3,4,5 e
6
Casas 01 a 14 (Sgt)
Ap 15 ao 39 (Sgt)
Ap 01 ao 39 (Cb/Sd) I e II

08

26/01
a

02/02

Blocos C – D (Oficiais)
Ap 40 ao 80 (Sgt)
Ap 40 ao 80 (Cb/Sd) I e II
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Mês de Fevereiro/2015        Oficiais (Guaratuba e Ilha do Mel) – Subten/Sgts (Guaratuba) – Cb/Sd (Shangri-lá)

Período Data Blocos/Casas
Nº de

Diárias
Inscrições Sorteio

Pagame
nto

Suplentes

1°Período
FEVEREIRO

03/02
a

10/02

Blocos A-B (Oficiais)
Casas Ilha do Mel 2,3,4,5 e
6
Casas 01 a 14 (Sgt)
Ap 15 ao 39 (Sgt)
Ap 01 ao 39 (Cb/Sd) I e II 08

24/11/2014

a
08/12/2014

Oficiais
10/12/2014

Subt/Sgts
11/12/2014

Cb/Sd
12/12/2014

15/12/20
14

a

09/01/20
15

12/01/2015

       a

16/01/2015

04/02
a

11/02

Blocos C – D (Oficiais)
Ap 40 ao 80 (Sgt)
Ap 40 ao 80 (Cb/Sd) I e II

2°Período
FEVEREIRO
CARNAVAL

12/02
a

21/02

Blocos A-B (Oficiais)
Casas Ilha do Mel 2,3,4,5 e
6
Casas 01 a 14 (Sgt)
Ap 15 ao 39 (Sgt)
Ap 01 ao 39 (Cb/Sd) I e II 10

13/02
a

22/02

Blocos C – D (Oficiais)
Ap 40 ao 80 (Sgt)
Ap 40 ao 80 (Cb/Sd) I e II

RESOLUÇÃO N°.35/2013

A Diretoria Executiva da Associação da Vila Militar, no uso das atribuições que

lhe confere o Art. 40 do Estatuto em vigor, e com base no Art. 2°, inciso I e Art. 51,inciso VI

do mesmo Estatuto;

CONSIDERANDO:

- Que o  direito de uso das Colônias de Férias da AVM, nas temporadas de

verão, é dos asssociados agraciados em sorteio que efetuaram pagamento integral pelo

respectivo período, de acordo com o previsto em Edital, e que formam um contingente

variável de 450 a 480 pessoas, por colônia, distribuídas entre associados, dependentes , e

convidados;

-  que  as  piscinas  foram  dimensionadas  para  atender  a  esse  público,

exclusivamente,observando  suas  necessidades  de  lazer,  respeitando  os  preceitos

fundamentais de Segurança e Higiene;
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- que nas temporadas de verão (DEZ-FEV), associados e residentes no  Litoral

e aqueles que, não logrando êxito em sorteio, locam imóveis próximos às Colônias de

Férias, desejam usufruir das instalações, em especial das piscinas;

- considerando finalmente o propósito de normatizar,de forma justa e igualitária,

assuntos omissos no atual ordenamento rstatutário, a Diretoria Executiva no uso das suas

atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 42, inciso XVI, do Estatuto em vigor;

RESOLVE:

1-  Estabelecer  em caráter  experimental  ,  que a  concessão para  o  uso  das

instalações das Colônias  de Férias/AVM,  em especial  as  piscinas,  na temporada de

Verão,  por  associados  não  contemplados  em  sorteio,  seja  limitada  ao  total  de  20

pessoas  por  período  e  por Colônia,abrangendo  somente  o  titular  e seus

dependentes legais, de acordo com o Art. 62 e seus incisos do Estatuto em vigor:

2- O acesso às piscinas se fará de acordo com o previsto no número anterior e

mediante  realização  de  exame  médico, com  expedição  da  respectiva  carteira  pelo

Administrador (Gestor) e com validade limitada ao período de 09(nove)dias escolhido

dentre  os  previstos  em  Edital,  sendo  estipulada  uma  taxa  de  utilização  por

associado e por dependente, a ser definida a cada temporada.

  

                                           Curitiba,PR, 04 de Dezembro de 2013

                                    Eugênio Semmer 

                                 Presidente/AVM
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                       ASSOCIAÇÃO DA VILA MILITAR
Rua Santo Antônio, 100 - fone: (41) 3075-8200 fax: 3075-8261

CEP: 80230-120  –  Curitiba  -  Paraná
e-mail: avm@avmpmpr .org.br  -  www.avmpmpr.org.br

                         DEPARTAMENTO DE CONFECÇÕES – FÁBRICA

Diretor JACIONE CURVELO DA SILVA -  CAP PM RR Tel (41) 3246-2033/3574

1.   FINALIDADE:

Confeccionar uniformes em geral, móveis e outros artigos que forem viáveis.

2.   ATIVIDADES/SERVIÇOS:

a) Setor de Confecções:

É responsável pela confecção de uniformes para a PMPR, em conformidade com o RUPM

e mediante encomenda direta da Diretoria de Apoio Logístico da Corporação. Este setor 

também produz uniformes e vestuário civil sob encomenda de associado da AVM.

b) Setor de Marcenaria:

É responsável pela fabricação de móveis para mobiliar os apartamentos e casas das 

colônias de férias, bem como do hotel de trânsito e demais imóveis pertencentes à AVM.

3.   ACESSO AO SERVIÇO / ATIVIDADE:

• Através de contrato para compra direta do fardamento da PMPR;

• Diretamente na fábrica da AVM e/ou através do site da AVM, página  Fábrica(em

construção) ou ainda, através do e-mail fabrica@avmpmpr.org.br;

• Para confecção de trajes civis,o associado deverá comprar o tecido e comparecer à

fábrica para tirar as medidas, onde terá apenas o custo da mão de obra, a qual está

abaixo do praticado pelo mercado.

3.ATUAÇÃO DOS REPRESENTANTES:

 Informar os associados sobre as modalidades existentes para aquisição de 

uniformes diretamente na fábrica da AVM.

 Divulgar as atividades do Departamento.

 Maiores informações poderão ser obtidas pela funcionária Fátima do departamento 

de confecções pelo fone (41) 3246 – 2033 ou pelo email fab  rica@avmpmpr.org.br   ;
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 O endereço da fábrica  é rua José Alcides de Lima, nº 1152 – Capão Raso – 

Curitiba / Pr.

ASSOCIAÇÃO DA VILA MILITAR
Rua Santo Antônio, 100 - fone: (41) 3075-8200 fax: 3075-8261

CEP: 80230-120  –  Curitiba  -  Paraná
e-mail: avm@avmpmpr .org.br  -  www.avmpmpr.org.br

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO AO ASSOCIADO – DCA

Diretor  IVO MATKOWSKI – Cel PM RR Tel. (41)  3075- 8249

1. FINALIDADE:

O DCA tem por finalidade prestar assistência financeira, na forma de empréstimos

emergenciais, dentro da capacidade de cada associado e de acordo com a disponibilidade

financeira da AVM, operando sempre com juros  inferiores aos praticados no mercado.

2. COMO OBTER:

        Esse serviço é oferecido somente aos associados da capital  e do interior  que

disponham  de  margem  consignável,  com  o  respectivo  desconto  a  ser  implantado  no

contra-cheque,   em consonância  com as normas da SEAP do governo do Estado do

Paraná.

        Para  tanto,  o  interessado  deve  procurar  o  DCA diretamente  ou  atrvés  do

representante da AVM em cada OPM/OBM, quando então receberá as orientações sobre

os  procedimentos  necessários.  Ainda,  através  da  internet,  acessando  o  site  AVM  (

www.avmpmpr.org.br),  o  interessado  pode  clicar  em  serviços,  depois

empréstimos,documentos, DCA formulário ,  onde então vai  obter o modelo (  conforme

anexo) , a ser impresso, preenchido e encaminhado ( via fax ) ou então ser scaneado e

encaminhado via email ao DCA.

        Também está disponível um “link” com o PRconsig, através do qual o interessado

pode simular seu empréstimo, comparando as condições oferecidas e valores  desejados

com respectivo parcelamento. 

3. ATUAÇÃO DOS REPRESENTANTES:

Os representantes deverão orientar os associados sobre os procedimentos para o 

respectivo atendimento, disponibilizando a estrutura da DCA/AVM em Curitiba através dos 

telefones: (41) 3075-8242 / 3075-8244 / 3075-8251 e fax (41) 3075-8243 ou  pelo email 
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dca@avmpmpr.org.br .

NESTA PÁGINA COLOCAR  O ANEXO DE SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO
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ASSOCIAÇÃO DA VILA MILITAR
Rua Santo Antônio, 100 - fone: (41) 3075-8200 fax: 3075-8261

CEP: 80230-120  –  Curitiba  -  Paraná
e-mail: avm@avmpmpr .org.br  -  www.avmpmpr.org.br

DEPARTAMENTO
CULTURAL - DC

Diretor DANIEL A. DE CARVALHO – CEL PM RR Tel. (41) 3075-8225

1. ATIVIDADES:

a. Tendo como principal objetivo incentivar a produção de textos técnicos, históricos

e literários de autoria de associados e como público alvo os militares estaduais, o Departa-

mento desenvolve suas atividades atuando no assessoramento de autores,  analisando

obras e orientando a sua adequação à filosofia de trabalho da AVM, intermediando os con-

tatos com gráficas e editoras, viabilizando o seu orçamentação, aprovação pela Diretoria

Executiva, contrato, preparação da obra, impressão, divulgação e demais ações correla-

tas.

b. Após impressão das obras e produtos, o Departamento cuida da sua divulgação

no âmbito  da  PMPR e  suas unidades,  às  demais  polícias  militares,  às  universidades,

bibliotecas, entidades, órgãos públicos, informativo AVM, junto aos representantes da AVM

nas OPM/OBM, e aos associados em geral.

2. DIVULGAÇÃO

Inicialmente  atuando  como  assessoria  para  coordenar  um projeto  de  resgate  da

história da PMPR, o Departamento Cultural foi estruturado para desenvolver as seguintes

atividades: 

1.Divulgação das obras e produtos publicados às OPM e OBM da PMPR, às demais

polícias militares, bibliotecas, prefeituras, universidades e outras instituições e entidades

que tenham algum vínculo com a obra publicada, comercializando os demais a preços

acessíveis.
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2.Comercialização das obras e produtos, como forma de retorno do investimento,

visando  obtenção  de  recursos  para  viabilizar  novas  produções  e  atender  outros

associados autores.

3.OBRAS/PRODUTOS PUBLICADOS: Ver Catálogo de publicações.

4.COMERCIALIZAÇÃO

As obras podem ser adquiridas na sede da AVM  –  Departamento  Cultural (fones:

(41)  3075-8224/8225,  e-mail:  cultural@avmpmpr.org.br);  email   da  AVM

www.avmpmpr.org.br ,  no  Hotel  de  Trânsito  /  Foz  do  Iguaçu   e  através  dos  nossos

representantes nas OPM e OBM.

5. ATUAÇÃO DOS REPRESENTANTES

a. Identificação de talentos literários, intermediando o contato com o Departamento 

Cultural;

b. Divulgação das obras publicadas pela AVM aos associados e demais PMs e BMs  

no âmbito das Unidades e eventualmente, no meio civil;

c. Intermediação da venda de exemplares das obras publicadas;

d. Acompanhar a utilização das obras da AVM, colocadas à disposição nas unidades;

e. Sugerir boa apresentação das obras colocadas em exposição nos locais de venda 

e para consultas e leituras nas unidades PM/BM e instalações da AVM no interior do 

Estado.

6.PARTICIPAÇÃO DOS ASSOCIADOS:

O Departamento Cultural mantém-se constantemente aberto para acolher sugestões

de seus associados para elaborar eventos culturais, interagindo autores e público   leitor  e

na

criação de novos produtos literários; no auxílio, na pesquisa acadêmica aos PMs/BMs em

curso profissional e outras formas alternativas de divulgação das obras publicadas pela

AVM.

7.NOVOS TALENTOS:

O departamento incentiva novos associados a escrever suas historias incríveis para

surpreender  seus  amigos  milicianos  com  suas  experiências,  nas  dimensões  da  vida
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pessoal e profissional.

ASSOCIAÇÃO DA VILA MILITAR
Rua Santo Antônio, 100 - fone: (41) 3075-8200 fax: 3075-8261

CEP: 80230-120  –  Curitiba  -  Paraná
                  e-mail: avm@avmpmpr.org.br  -

www.avmpmpr.org.br

DEPARTAMENTO  DE  ESPORTES  E  LAZER

DIRETOR ANTONIO GOMES DE BRITO – CAP PM RR Tel. (41) 3075-8202 

1.FINALIDADE

Promover ações que tenham como princípio o desenvolvimento do lazer, através de

atividades lúdicas, culturais ou esportivas, propiciando a todos os associados a promoção

da saúde no aspecto mais amplo e a confraternização entre os mais diversos escalões e

respectivos familiares.

    2.ATUAÇÃO DOS REPRESENTANTES

Informar sobre a existência de associados que tenham resultados expressivos em

alguma  modalidade  esportiva,  para  avaliação  quanto  a  possibilidade  de  apoio  e

representatividade pela associação.

Promover ações que estimulem nos associados a vontade de participar e realizar

atividades  esportivas  individuais  ou  coletivas  na  respectiva  unidade,  e  consolidem os

eventos através de gestões entre o comando da unidade e a AVM.

Divulgar as diversas atividades desenvolvidas pelo Setor de Esportes e Lazer, entre

os associados, para que valorizem ainda mais os serviços disponíveis, objetivando sempre

a melhoria da qualidade de vida pessoal no trabalho e a promoção da saúde.

Divulgar  ainda  o  suporte  que  a  AVM fornece  em competições  promovidas  pelas

unidades, aos seus integrantes que sejam associados;

Para maiores informações contactar com o Cap PM RR  Antonio  Gomes de Brito,

através dos fones (41) 3075 – 8202 e (41) 8419-1039 ou  email avm@avmpmpr.org.br .
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ASSOCIAÇÃO DA VILA MILITAR
Rua Santo Antônio, 100 - fone: (41) 3075-8200 fax: 3075-8261

CEP: 80230-120  –  Curitiba  -  Paraná
e-mail: avm@avmpmpr .org.br  -  www.avmpmpr.org.br

DEPARTAMENTO DE EVENTOS E COMUNICAÇÃO SOCIAL

Diretor  RENE FERREIRA MUCHELIM CAP BM RR Tel. (41)  3075- 8226

1. FINALIDADE

     a) O  departamento  de  Eventos  e  Comunicação  Social  (DECS),  congrega  dois

importantes  departamentos,  Turismo  e  Comunicação  Social,  além  de  auxiliar

também pelos eventos do departamento de Esporte e Lazer.

     b) Fazendo um comparativo com anos anteriores o DECS vem obtendo resultados

significativos  no atendimento e comunicação com o público associado;

     c)  Aumento no número de eventos institucionais da entidade, tais como, as reuniões

com os representantes e reuniões com os presidentes dos centros de lazer;

     d) Aumento significativo no número de viagens de turismo, tanto nacionais como

viagens internacionais;

     e) Disponibilização de cruzeiros marítimos em toda a costa brasileira, bem como,

cruzeiros internacionais;

     f)   Apoio no departamento de Esporte e lazer;

     g)  Palestras na capital e interior do Estado, visando a filiação de novos associados;

     h)  Aperfeiçoamento e melhorias na comunicação com o associado, utilizando todos os

meios disponíveis para isso, tais como,  site da internet, facebook, email, baners,

folders, entre outros;

2. ATUAÇÃO DOS REPRESENTANTES:

Os representantes obterão as devidas orientações através dos emails 
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avm@avmpmpr.org.br , departamentoeventos@yahoo.com.br, acessando o site 

www.avmpmpr.com.br ou então através de contacto via fone no DECS (41) 3075-8226; 

(41) 3075- 8229 e (41) 8419-1041. 

ASSOCIAÇÃO DA VILA MILITAR
Rua Santo Antônio, 100 - fone: (41) 3075-8200 fax: 3075-8261

CEP: 80230-120  –  Curitiba  -  Paraná
e-mail: avm@avmpmpr .org.br  -  www.avmpmpr.org.br

HOTEL  DE FOZ  DO  IGUAÇU

Diretor        CEZAR RENATO ZELINSKI – TC PM RR Tel. (45) 3527-4477

1. FINALIDADE:

Colocar  à  disposição  dos  associados  e  seus  dependentes,  conveniados  e

convidados, mais uma opção de lazer e turismo, procurando sempre a excelência

nos serviços prestados.

2. ATIVIDADES/SERVIÇOS: 

O  Hotel  dispõe  de  69  apartamentos,  equipados  com  telefone,  som  ambiente,

televisão em cores com antena parabólica e SKY, ar condicionado e  frigobar.

Conta com bar executivo estruturado com diversos ambientes providos com sofás e

poltronas e aparelhos de TV, e mesa própria para jogo com cartas.

Oferece serviço completo de café da manhã  (estilo colonial) , além de disponibilizar

refeições, lanches, pratos rápidos, bebidas, drinques e coquetéis para os hospedes em

seu restaurante.

Possui  área  de  estacionamento  (com  sombreamento),  piscinas   -  adulto  e

infantil,sendo  que   estas  contam  com  uma  praça  de  alimentação  para  atender  os

frequentadores.

Os hóspedes podem ainda fazer uso da sala de jogos (pebolim e mesa de sinuca). É

possível a utilização da  sauna  e academia de ginástica e musculação. Também conta

com internet  banda larga  e Wi Fi.

O hotel disponibiliza  uma sala para  reuniões, devidamente equipada (multimídia),

com capacidade para 145 pessoas.

A  Recepção  funciona   24  horas  com  fechamento  automático  das  contas,  via
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computador.

Possui  serviço  de  transporte,  utilizando-se  de  um  veículo  próprio  equipado  com  ar

condicionado, capacidade - 11 hóspedes, para passeios em locais turísticos do município

como o Parque das Aves, Parque Nacional, Itaipu Binacional,Templo Budista, Museu de

Cera, Vale dos Dinossauros, etc..  . Complementarmente conta com serviço terceirizado

para visitas aos países vizinhos, inclusive cassino, com preços diferenciados.

O  Hotel  possui  convênio  com  diversos  restaurantes  da  cidade,  com  preços

atraentes para os hóspedes.

3. ACESSO AO SERVIÇO/ATIVIDADE:

Para efetuar a reservas:

• As  reservas  poderão  ser feitas no próprio  Hotel em Foz de Iguaçu

fone e fax 

(45)-3527- 4477 ,  email (hotelavm@gmail.com),  pela página  na web (Hotel

AVM) ou ainda  no Departamento de Eventos ( Curitiba – tel 041- 3075-8200).

• Quando efetuar as reservas, especificar o seguinte:

- nome do(s) hóspede(s) completo(s)

- número de telefone para contato

- tipo de apartamento, simples, duplo ou casal

            .     Sua condição de sócio 

Obs: 

Um casal  com um filho  de  até  cinco  anos,  pode  ficar  no  mesmo apartamento,

utilizando-se de um berço. Se tiver mais de cinco anos, o hotel pode fornecer um

colchão  extra  ou  oferecer  um  apartamento  conjugado,  sendo  que  o  valor   a

indenizar será de uma acomodação individual.

Informar, ainda, data de entrada e data de saída; 

A diária inicia-se às 12 h do dia  da chegada e tem a duração de 24:00h.

Se o hóspede fizer “chek-in” antes do início da diária   (período compreendido entre

06h às 10 h), será cobrado um café extra, se consumido;

Deverá ser informado o telefone para contato e a forma de pagamento: dinheiro,

cheque, débito em conta ou cartão de crédito ( Visa, Mastercard, Hipercard);

No caso de cancelamento de uma reserva, a mesma deverá ser efetuada até três

dias antes da data de chegada.
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O Hotel fica situado na Av. General Meira, nº 2250, a 150m do 14º BPM.

1. ATUAÇÃO DO(s) REPRESENTANTE(s):

Os representantes deverão encaminhar ao Hotel (o seu nome, a unidade, telefone,

e-mail),  para  receberem divulgação das atividades e possíveis  promoções,  bem como

solicitar  as  informações  para  esclarecimento ao  associado,  através  do  email

hotelavm@gmail.com ou pelo fone (45) 3527 – 4477 com Ilaine  (Gerente)  ou Marinete

(Subgerente).
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ASSOCIAÇÃO DA VILA MILITAR
Rua Santo Antônio, 100 - fone: (41) 3075-8200 fax: 3075-8261

CEP: 80230-120  –  Curitiba  -  Paraná
e-mail: avm@avmpmpr .org.br  -  www.avmpmpr.org.br

POSTO SOCIAL DE VENDAS

          DIRETORA  -  PATRÍCIA DE SÁ RIBAS  -    (041) 3075 - 8267   

     Este   departamento  tem   como   objetivo,  atender   ao   associado  e familiares com

lançamentos em calçados e confecção, no melhor preço de mercado!!!

Trabalhamos com os lançamentos da estação;

Parceria diretamente com as fábricas:

Nike/ Asics/  Rebook/ Mizuno/ Olympikus/ Kolosh/ Couro Pé/ Peregrino/ Raphy/

Pierre Cardin/ Wrangler/ Rovitex/ Lunender/ Rudély/ Air Step, entre muitas outras. 

Calçados:

      Masculino – Sapatoterapia/ Jota Pé/ Ball Sistem/ Pé Firme/ Eurox/ Pipper...

                                Do nº 37 ao 46

      Feminino  -  Zeket/ Cravo e Canela/ Vizzano/ Moleca/ Picadily/ Usaflex...

                                Do nº 33 ao 41

      Infantil      - Ortopé/ Bibi/ Grendene/ Dal' Ponte/ Olympikus... 

                                Do nº 01 ao 04  e do nº14 ao 32

Confecções: 

       Feminino: enxoval completo; linha básica, lingerie, jeans, moda esporte fino, jaqueta

de couro ecológico, diversos modelos de blusas, saias, vestidos, linha social.

     Masculino: do básico ao social; cuecas, meias, gravatas, linha esporte fino, jeans, calça

sarja, camiseta pólo, camisetas, terno completo ( com colete), camisa social.
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     Infantil: da linha BB até a fase juvenil; desde o tip top RN (recém nascido), até a

modinha da estação, muita malha, lã, jeans e trajes diversos a criançada.

Tamanhos especiais: feminino e masculino (em várias coleções);

Cama/Mesa/Banho:     

Jogo de lençol, fronhas, travesseiros, cobre leito, colchas, lençol térmico; 

Toalhas de banho e de rosto avulsas, ou jogo de toalhas, toalhas de praia; 

Toalha de mesa, trilho de mesa, porta pratos, panos de prato.

Formas de Pagamento  :  

Cartões: VISA/ MASTER/ HIPERCARD/ DINNERS;

À Vista com 15% desconto;

1X p/ Vencimento do cartão o mesmo desconto do à vista;

Parcelas em até 4x s/ entrada e s/ juros;

Atuação dos Representantes:

Auxiliar os associados quanto a dúvidas e interesse em efetuar compras junto à Loja;

Instigar o associado para que visite o site AVM, visualize alguns dos produtos da LOJA; 

E ao estarem na capital visitem a Loja.

Maiores informações poderão ser obtidas pelas funcionárias Fátima e Lenice pelo fone 

(41) 3075 – 8265 ou pelo email loja@avmpmpr.org  .br   .

47

mailto:loja@avmpmpr.org.br


ASSOCIAÇÃO DA VILA MILITAR
Rua Santo Antônio, 100 - fone: (41) 3075-8200 fax: 3075-8261

CEP: 80230-120  –  Curitiba  -  Paraná
e-mail: avm@avmpmpr .org.br  -  www.avmpmpr.org.br

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

Diretor  TEODORO WALKOWICZ – CAP PM RR Tel. (41) 3075 - 8211 

a.  FINALIDADE:

É responsável pelos serviços de manutenção, controle e emplaquetamento de bens, 

controle dos seguros de imóveis e automóveis da AVM, arquivo de contratos, e pelas 

alterações patrimoniais feita nos diversos setores desta entidade associativa.

         2. ACESSOS AO SERVIÇO / CONTATO:

Os Representantes/AVM deverão encaminhar assuntos através de correspondência 

ou mesmo fazendo contato por telefone 3075-8213, para melhores esclarecimentos.

3.CENTROS SOCIAIS E RECREATIVOS:

Através de Comodato a AVM passa a administração das Sedes de Lazer (Centros

Sociais e Recreativos) da região, a fim de ser utilizada como sede social, recreativa, de

lazer e esporte, em benefício dos policiais militares e bombeiros militares associados da

AVM e da entidade local. 

As sedes de lazer estão situadas nas seguintes cidades:

• Apucarana, 

• Assis Chateaubriand, 

• Campo Mourão, 

• Foz do Iguaçu, 

• Londrina, 

• Pato Branco e
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• Ponta Grossa

Para construção das Sedes de Lazer, há que haver a doação do terreno para a AVM 

e aprovação de projeto, condicionada à existência de recursos financeiros. Após, 

formaliza-se o comodato com a entidade local constituída por associados da AVM. 

Os Centros de Lazer são mantidos pelo grupo de associados diretamente 

beneficiados, através de uma contribuição específica, cujo procedimento deve ser regido 

por estatuto próprio e direção escolhidos pelos associados.

4. ATUAÇÃO DOS REPRESENTANTES:

Os representantes deverão informar ao Departamento qualquer alteração no 

patrimônio, inclusive sobre os jazigos em cemitério local, pertencente à AVM, de que tiver 

conhecimento, exercer fiscalização prevista nas cláusulas do Contrato de Comodato e 

comunicar a Diretoria qualquer anormalidade. Podem também intermediar obtenção de 

área (imóvel) para futura utilização como Sede de Lazer.

Maiores informações poderão ser obtidas pela funcionária Cerli de Moraes Gomes 

Balduino, através do fone (41) 3075 – 8213 ou pelo email  patrimonio@avmpmpr.org.br ;
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ASSOCIAÇÃO DA VILA MILITAR
Rua Santo Antônio, 100 - fone: (41) 3075-8200 fax: 3075-8261

CEP: 80230-120  –  Curitiba  -  Paraná
e-mail: avm@avmpmpr .org.br  -  www.avmpmpr.org.br

DEPARTAMENTO  DE  PROJETOS  E  HABITAÇÃO

DIRETOR - ENEAS PACHER DA SILVA - TEN CEL PM RR - (041) 3075 - 8210

1.Finalidade.

O Departamento de Execução de Projetos tem por finalidade acompanhar as obras

implementadas pela Associação da Vila Militar, desenvolver alternativas para possibilitar,

aos  associados  da  AVM,  acesso  à  casa  própria,  informando  e  prestando  consultoria

técnica para os mesmos junto a parcerias estabelecidas com entidades atuantes no ramo

imobiliário.

2.Atividades do Departamento.

                  2.1 - Acompanhar regularização de imóveis doados à entidade para a

Construção de     Obras;

         2.2 -  Solicitar a elaboração dos projetos necessários às obras programadas;

2.3  -  Orçar as respectivas obras;

 2.4  - Minutar os contratos de empreitada global;                                                

2.5  -  Acompanhar a construção das obras até o final, diretamente ou de 

pessoas credenciadas para tal;

                  2.6 - Relatar à Diretoria Executiva o andamento dos trabalhos, em sua esfera

de competência.

2.7  -  Analisar e acompanhar o mercado de imóveis;

2.8  - Manter-se informado quanto as novidades na área de crédito imobiliário;

         2.9 - Assessorar aos associados da AVM na aquisição de imóveis.

          3. Atuação dos representantes:

                   3.1 - Informar aos associados AVM de sua unidade quanto as atividades do

DEP;

3.2-  Informar  o  DEP sempre  que  um  associado   de  sua  unidade  queira

adquirir um imóvel;

3.3- Acompanhar via site, e-mail, folders e baners as novidades imobiliárias

da AVM e repassa-las aos associados;
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3.4 - Em qualquer dúvida sobre a aquisição de imóveis consultar o DEP  para

saná-las.

ASSOCIAÇÃO DA VILA MILITAR
Rua Santo Antônio, 100 - fone: (41) 3075-8200 fax: 3075-8261

CEP: 80230-120  –  Curitiba  -  Paraná
e-mail: avm@avmpmpr .org.br  -  www.avmpmpr.org.br

SETOR DE SECRETARIA

SECRETÁRIO CONSTANTINO HRISTOF – TEN CEL PM RR Tel. (41) 3075-8207 

1.FINALIDADE

     A Secretaria tem por finalidade, redigir documentos afetos a presidência, as Atas das

reuniões  realizadas  pela  Diretoria  Executiva  e  Assembléia  Geral,   as  guarda  de

documentos,  bem como, (re)  cadastrar  todas as alterações envolvendo os  associados

desta entidade.

    Compete ainda a Secretaria, elaborar e controlar os Contratos de Convênios com  as

empresas  interessadas,  bem  como,  manter  atualizados  os  dados  cadastrais  dos

representantes nas OPMs / OBMs ( nome, endereço,email e telefone ).

     2.ATUAÇÃO DOS  REPRESENTANTES

a) Divulgar  e  intermediar  com os  associados   os  convênios   mantidos  por  esta

associação,  bem  como,  trazer  novas  empresas  interessadas  neste  tipo  de

parceria;

b) Comunicar a esta Secretaria as alterações cadastrais tanto dos representantes

como dos associados;

c) Anexos:

- Relação nominal dos representantes e endereços;

- Relação das empresas conveniadas e respectivas áreas de atuação;

 - Requerimentos para associadas decorrentes.
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ASSOCIAÇÃO DA VILA MILITAR
DEPARTAMENTO DE CADASTRO / SECRETÁRIA

Rua Santo Antonio, 100 fone: (41) 3075-8208 fax 3075-8261  CEP:
80230-120  Curitiba  -  Paraná

                                                     e-mail: avm@avmpmpr .org.br  -  www.avmpmpr.org.br

DADOS PESSOAIS DO ASSOCIADO    -       FICHA DE CADASTRO

RG:  __________________  Posto/Graduação:______________Data/Inclusão

PM:______/______/_______ 

Nome completo: ___________________________________________

CPF:___________________ Data de Nascimento:  ________/________/__________ 

Sexo: (    ) F  (     ) M   Ativa (Unidade)__________________________ ou (   ) Reserva           

ENDEREÇO RESIDENCIAL 

E-mail:____________________________________________

Rua:_______________________________________________Nº_______Complemento_

________

Bairro:___________________ CEP: _________________ Cidade:___________________

Estado:________

Fone/Res.:(___)_________________Celular:________________Fone_______________ 

DADOS DOS DEPENDENTES 

1. Nome Completo: 

_____________________________________________________________________

Sexo:___ Data Nasc. ____/_____/_____ Idade_____ Relação de Dependência: ________

2. Nome Completo: 

_____________________________________________________________________

Sexo:___ Data Nasc. ____/_____/_____ Idade_____ Relação de Dependência: ________

3. Nome Completo: 

______________________________________________________________________

Sexo:___Data Nasc. ____/_____/_____ Idade_____ Relação de Dependência: _________
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Anexar cópia de certidão de nascimento p/ filhos (as) e/ ou casamento p/ cônjuge
Anexar Cópia da Identidade e do último contra cheque do sócio titular

MODELO DE REQUERIMENTO  PARA  ASSOCIADO(A)  DECORRENTE

Ao Ilmo. sr. ___________________ – Cel PM RR
Presidente da  AVM

O (a) abaixo assinado(a), 

___________________________________________________________________

Portador(a) do RG nº _____,CPF_____________ ,nascido(a) em ____/____/______, na 

cidade de _______________________________________, Estado do __________ e 

residente à Rua ___________________________________________, 

nº_______,Compl._______________Bairro________________________,CEP____,Telefo

ne______________________________,Celular________________________,

cidade de ________________________________, Estado do ________, viúvo(a) de 

______________________________________________________,Ex-associado(a) da 

AVM, falecido em data de ____/_____/______, objetivando gozar dos benefícios 

assegurados pelo Parágrafo 2º artigo 51 do Estatuto da AVM, REQUER a sua inclusão no 

quadro social dessa Entidade, na categoria de ASSOCIADO(a) DECORRENTE, na 

conformidade com o estabelecido pelo artigo 48, inciso IV do mesmo dispositivo legal.

Outrossim, para melhor esclarecer o presente pedido, encaminho-vos, em 
anexo, os seguintes documentos:

1 - Cópia do Atestado de Óbito;

2 - Cópia da Certidão de Casamento;

3- Cópia do Último Contra Cheque do Falecido(a);(Conforme     
resolução nº03/2001. 

4 - Cópia da pensão do Paraná Previdência

5 - Cópia do último comprovante de residência

6 - Cópia da Carteira de Identidade e CPF (da viúva)

7 - Senha do PR Consig

8 - Certidão de Nascimento de filhos menores

_______________, PR _______ de ______________ de 2014.
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 _______________________________________________

Requerente

                      RELAÇÃO DAS EMPRESAS CONVENIADAS

Nº NOME / EMPRESA ATIVIDADE VALIDADE

 1 Academia Fitness Cond. Físico Indeterminado

 2 Academia PHD Sports Cond. Físico Indeterminado

 3 Cenect Ensino Indeterminado

 4 Centro Ed. Saint'Clair Ensino Indeterminado

 5 Centro Filadélfia Cursos  Profissionalizantes Indeterminado

 6 Clinica de Olhos Visio Oftalmologia Indeterminado

 7 Colégio Bertazzoni Ensino (1º/2º) Indeterminado

 8 CVC Turismo Viagens nac./ internac.) Indeterminado

 9 Expoente Ensino (1º/2º/superior) 2014

 10 Exclusiva Estéticada Avançada 2014

 11 Fac. Cidade Verde Ensino Superior Indeterminado

 12 Fac. Santa Cruz Ensino Superior 2014

 13 FESP Ensino Superior Indeterminado

 14 Full Music Ensino musical Indeterminado

 15 Hotel Londri Star Serviços de hotelaria Indeterminado

 16 Inst. De Musica Airton Mann Ensino Musical Indeterminado

 17 Inst. Des. Tuiti Ensino Superior Indeterminado

 18 Inter-Americano Lingua Inglesa Indeterminado

 19 Legacy Lingua Inglesa Indeterminado

 20 Megabyte Ensino / Informática 2015

 21 Ótica Visão Serviços e prod. Óticos Indeterminado

 22 PUC / PR Ensino Superior Indeterminado

 23 SENAC Ensino Profissionalizante  

 24 Skill Idiomas Indeterminado

 25 Soc. Ed. Tuiti Ensino Superior Indeterminado

 26 Super Ótica S.José Serviços/produtos óticos Indeterminado

 27 Uni-Andrade Ensino Superior Indeterminado

 28 União Metropolitana Ensino Superior Indeterminado

 29 União Norte do Pr Ensino Superior Indeterminado

 30 Uniodonto (associados) Saúde odontológica Indeterminado

 31 Uniodonto(Empregados) Saúde Odontológica Indeterminado

 32 Universidade Positivo Ensino Superior 2014

 33 Visomax Serviços e produtos óticos Indeterminado
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 34 Wizard Lingua Inglesa Indeterminado

 

                      RELAÇÃO DAS EMPRESAS CONVENIADAS

Nº NOME / EMPRESA ATIVIDADE VALIDADE

 35 Academia Acquativa Natação / Musculação Indeterminado

 36 Bioderma Serviços Estéticos Indeterminado

 37 Centro Ed. Construtivo Berçario/maternal e pré Indeterminado

 38 Centro Evang. Jerusalém Ens. Fund. E Médio Indeterminado

 39 Colégio Conexão Ed. Maternal Indeterminado

 40 Curso Orion Preparatório p/ CPM e CM Indeterminado

 41 Doc Lab Radiologia Dentária Indeterminado

 42 Estácio Participações Ensino Superior Indeterminado

 43 Fac. Dom Bosco Ensino Superior Indeterminado

 44 Fac. Pinhais Ensino Superior Indeterminado

 45 Fac. Metropolitana Ensino Superior Indeterminado

 46 Guincho/ RR Anjos Remoção / veículos Indeterminado

 47 Parque Águas Claras Entretenimento Indeterminado

 48 UNIMED Saúde Indeterminado

 49 Zurich Seguros (baiak) Seguros em Geral Indeterminado

 50 Faculdade Facel Ensino Superior Indeterminado

                    51 Invest mais Cursos Preparatórios Indeterminado

 52 Soc. Ed. Integral Ensino (1º e 2º Grau) Indeterminado

 53 Odontologia Integrada Odontologia Indeterminado

 54 Zurich Seguros (baiak) Seguro residencial Indeterminado
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AVM – MENSALIDADES
2014

Posto/Grad

Valores – R$

  Associados    
Efetivos – Até 
julho /2014

Associados
Efetivos – A par-
tir de Ago/2014 

Associados
Decorrentes

(Pensionista)-
A partir de
Ago / 2014

Cel. R$66,98 R$75,02 R$60,01

Ten-Cel. R$60,54 R$67,80 R$54,24

Maj. R$57,96 R$64,92 R$51,93

Cap.    R$52,81 R$59,15 R$47,32

1º Ten. R$48,94 R$54,81 R$43,85

2º Ten. R$43,79 R$49,04 R$39,24

Asp Of R$36,06 R$40,39 R$32,31

Al 3º Ano    R$36,06 R$40,39 R$32,31

Al 2º Ano    R$32,20 R$36,06 R$28,85

Al 1º Ano R$29,62   R$33,17 R$26,54

SubTen. R$36,06 R$40,39  R$32,31

1º Sgt. R$32,20 R$36,06 R$28,85

2º Sgt. R$29,62 R$33,17 R$26,54

3º Sgt. R$28,34 R$31,74 R$25,39

Cb. R$25,76 R$28,85 R$23,08

Sd 1ª Clas R$24,47 R$27,41 R$21,93

Sd 2ª Clas R$23,18 R$25,96  R$20,77
Valores aprovados pela Assembleia Geral realizada em 02 de 
Julho de 2014, com vigência a partir de 01 Ago de 2014.
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