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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA AVM

Prezado Representante

O  homem  depende,  além  dos  meios  de  sua  subsistência,  de  uma  fonte  de
inspiração, capaz de impulsioná-lo adiante e de fazê-lo realizador e realizado.

O ideal formado na dedicação ao próximo, sob qualquer ênfase, representa a mais
perfeita  e  valorosa  dessas  fontes  motivacionais  do  homem,  em  sua  caminhada
existencial.

O mundo atual, sob o signo do lucro, ignora essas necessidades e estabelece uma
série de barreiras entre as pessoas, gerando conflitos, antagonismos, violência e crime.

Por  tudo isso,  a  vocês Representantes da Associação da Vila  Militar,  inseridos
nesse quadro, cabe também o desempenho deslevado do prestimoso papel de concorrer
para a paz social, sob a égide da sua formação técnico-profissional e humana.

Estamos certos de que, durante o período em que juntos trabalharemos, outro não
será  o  estímulo  de  nossas  vidas,  senão  o  ideal  de  servir  a  todos  os  associados,
indistintamente.

Convencidos  estamos  de  que,  somente  firmados  na  força  da  determinação
emanante desse ideal poderemos suplantar todas as provas e privações que permearão a
nossa jornada, que orgulhosamente testemunharemos.

Resta-nos  então,  conclamar  a  todos  e  também recomendar  a  preservação  de
nossa dignidade e a persistência na devoção ao nosso associado, pois é ele o principal
objetivo do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa dedicação.

Lembre-se,  sempre,  de  que  você,  como  Representante,  torna-se  na  peça
importante para o atingimento dos objetivos da Associação da Vila Militar.

Curitiba, Pr, Agosto 2.016

Washington Alves da Rosa – Cel QOPM
Presidente da AVM
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DIRETORIA EXECUTIVA
GESTÃO 2016/2019

PRESIDENTE:
Cel QOPM Washington Alves da Rosa
e-mail: presidencia@avmpmpr.org.pr

VICE-PRESIDENTE:
Cel BM RR  Almir Porcides Júnior
e-mail: vice.preside@avmpmpr.or.br

SECRETÁRIO:
Ten Cel QOBM Carlos Alberto Mascarenhas Machado
e-mail: carlosalbertomm@gmail.com

VICE-SECRETÁRIO:
Maj PM RR Antonio Douglas Villatore
e-mail: villapai@hotmail.com

TESOUREIRO:
Maj BM RR Moroni Cordeiro
e-mail: dca@avmpmpr.org.br

VICE TESOUREIRO:
Cap BM RR Adenildo Redondo
e-mail: tesouraria@avmpmpr.org.br
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DIRETORES DEPARTAMENTAIS

1 – DEPARTAMENTO DE COLÔNIA DE FÉRIAS
              DIRETOR: Cel BM RR Jorge Luiz Thais Martins

e-mail: coloniadeferias@avmpmpr.org.br

CHEFE DO SETOR GERENCIAL: Cap PM RR Pedro Ernani 
Wandembruck
e-mail: ernaniwandembruck@gmail.com

2 – DEPARTAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL - DAF
DIRETOR: Cap PM RR Haroldo Teixeira de Lima
e-mail: daf@avmpmpr.org.br

3 – DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL – DAS
DIRETOR: Ten Cel PM RR Sérgio Renor Vendrametto
e-mail: das@avmpmpr.org.br

4 – DEPARTAMENTO DE EVENTOS E COMINICAÇÃO SOCIAL
DIRETOR: Cel PM RR José Paulo Betes
e-mail: eventos@avmpmpr.org.br

CHEFE SETORIAL: Ten Cel QOPM João Jorge dos Santos Junior
e-mail: majjoaojorge@gmail.com

5 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO – DA
DIRETOR: Ten Cel QOPM Sérgio Luiz Ferreira dos Santos
e-mail: adm@avmpmpr.org.br

6 – DEPARTAMENTO DE CRÉDITO AO ASSOCIADO – DCA
DIRETOR: Cel PM RR Isaías de Farias
e-mail: fariascel@gmail.com

7 – DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO
DIRETOR: Cap PM RR Vitorino Fávero
e-mail: patrimônio@avmpmpr.org.br

8 – DEPARTAMENTO JURÍDICO
DIRETOR: Maj QOPM Wellenton Joserli Selmer
e-mail: jurídico@ avmpmpr.org.br
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DIRETOR ADJUNTO: Cap QOPM Pedro Paulo Porto de Sampaio
e-mail: pppsampaio@gmail.com

9 – DEPARTAMENTO CULTURAL
DIRETOR: Cel PM RR Iranil dos Santos
e-mail: cultural@avmpmpr.org.br

10 – DEPARTAMENTO DE CONFECÇÕES – FÁBRICA
DIRETORA: Ten Cel PM RR Rita Aparecida de Oliveira
e-mail: fabrica@avmpmpr.org.br

CHEFE DO SETOR DE PRODUÇÃO/CONFECÇÕES: 
Maj PM RR Wilson Romero
e-mail: wromero53@outlook.com

CHEFE DO SETOR COMERCIAL: 
Cel PM RR Sérgio Filardo
e-mail: sergiofilardo@gmail.com

11 – POSTO SOCIAL DE VENDAS – Shop AVM
DIRETORA: Adriane Zimmer Monteiro
e-mail: loja@avmpmpr.org.br

12 – DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO DE PROJETOS
DIRETOR: Cel PM RR Altair Mariot
e-mail: projetos@avmpmpr.org.br

13 – HOTEL DE TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU
DIRETOR: Cel BM RR Almir Porcides Júnior
e-mail: hotelavm@gmail.com

CHEFE DO SETOR GERENCIAL
Maj QOPM Anacleto Antônio Winck
e-mail: anacleatowinck@gmail.com

14 – DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
DIRETOR: Antonio Carlos Mingorance
e-mail: dti@avmpmpr.org.br

15 – DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
DIRETOR: Maj QOBM Julio César Pucci dos Santos
e-mail: capjpucci@yahoo.com.br
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16 – DEPARTAMENTO DE COMPRAS
DIRETOR: Ten PM RR Irineu Pereira das Chagas
e-mail: compras@avmpmpr.org.br

17 – COORDENADOR DOS CENTROS DE LAZER E REPRESENTANTES
DIRETOR: Ten Cel PM Ref Mário José Thais Martins
e-mail: tcmariomartins@gmail.com

18 – DEPARTAMENTO EDUCACIONAL
DIRETOR: Cel PM RR Douglas Sabatini Dabul
e-mail: dabul@hotmail.com

19 – ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA
                                   ASSESSOR: Cap QOPM Alexandre Dupas Pereira

e-mail: capdupas@gmail.com
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DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

DIRETOR -  SÉRGIO RENOR VENDRAMETTO – Ten Cel PM RR
Fone: (041) 3304-4381

e-mail: das@avmpmpr.org.br

       

1) Objetivo e Finalidade
Fazer cumprir o ítem II, do artigo 2º do Estatuto da Associação da Vila Militar, ou

seja, manter dentro das possibilidades da entidade, programas de recreação, turismo,
desporto, lazer e melhoria da qualidade de vida, visando facilitar o convívio social dos
associados.

Promover  uma  melhor  qualidade  de  vida  dos  associados  da  entidade,
estabelecendo programas, projetos e atividades que visem o bem-estar biopsicossocial e
espiritual. 

Buscar  desenvolver  e  estimular  atividades  que  ofereçam  aos  associados  a
oportunidade  de  reintegração  e  convivência  harmoniosa  com  os  demais  associados,
buscando expandir os serviços oferecidos pela entidade. 

2) Atuação dos Representantes
Poderão manter contatos em sua área de atuação visando priorizar a atenção aos

associados  da  melhor  idade,  incentivando-os  a  participarem  em  solenidades  locais,
permitindo dessa forma uma maior interatividade.

Detectar e informar ao Departamento de Ação Social os casos que necessitem de
acompanhamento do serviço social.

Manter atualizado a relação dos associados que residam na área de atuação.
Para maiores informações, os representantes poderão contactar com a Diretoria do

Departamento de Ação Social ou com o Coordenador dos representantes. 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

DIRETOR – SÉRGIO LUIZ FERREIRA DOS SANTOS – Ten Cel QOPM 
Fone: (041) 3075-8214

e-mail: adm@avmpmpr.org.br

1) Finalidade
A Diretoria Administrativa da Associação da Vila Militar (DA/AVM) é responsável

pelo funcionamento sistêmico e sinérgico de todos os demais setores da Associação,
devendo prestar integral assessoria à Presidência da Diretoria Executiva nos assuntos
afetos à administração da Associação.

A DA/AVM tem como principal finalidade, planejar, organizar, dirigir,  coordenar e
controlar as atividades relacionadas com a Administração de Pessoal e Zeladoria, com o
Departamento de Patrimônio e com o Departamento de Compras, visando subsidiar todo
processo decisório no âmbito geral da Associação.

2) Atividades

A DA/AVM coordena ainda as atividades e serviços do Setor de Mudanças, serviço
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 patrimoniais  e veicular.

Para maiores informações, os representantes poderão contactar com a Diretoria do
Departamento de Administração através dos fones (041) 3075-8213 e (041) 3075-8250 ou
com o Coordenador dos Representantes.
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DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA

DIRETOR - WELLENTON JOSERLI SELMER – Maj QOPM
Fone: (041) 3075-8253

e-mail: jurídico@avmpmpr.org.br

DIRETOR ADJUNTO – PEDRO PAULO PORTO DE SAMPAIO – Cap QOPM
e-mail: pppsampaio@gmail.com

1) Finalidade
O  Departamento  de  Assistência  Jurídica  (DAJ)  presta  assessoria  jurídica  à

Diretoria Executiva da Associação da Vila Militar e assistência judiciária aos associados
na área do direito de família e nos casos em que venham a ser processados pela prática
de  atos  previstos  na  legislação,  desde  que  cometidos  em  objeto  de  serviço  ou  no
cumprimento do dever.

O Departamento de Assistência Jurídica (DAJ) conta com advogados contratados
em Curitiba e em municípios sede de OPM/OBM, atuando em processos criminais junto à
Vara da Auditoria da Justiça Militar Estadual e nas demais Varas Criminais e de Família
das diversas Comarcas do Estado do Paraná.

2) Atuação dos Representantes
Os  representantes  deverão  procurar  esclarecer  a  finalidade  da  existência  do

Departamento de Assistência Jurídica (DAJ) para os associados das Unidades, bem como
acompanhar o nível de satisfação dos filiados sobre a prestação do auxílio jurídico. 
    A relação nominal dos advogados contratados pela Associação da Vila Militar, com
respectivos  endereços  e  telefones  das  suas  áreas  de  atuação,  está  disponível  no
site://www.avmpmpr.com.br. 
      Para maiores informações, os representantes poderão contactar o Departamento de
Assistência  Jurídica  (DAJ),  buscando  esclarecimento  e/  ou  dirimir  eventuais
questionamentos dos associados pelos fones (041) 3075-8253 e (041) 3075-8254 , ou
pelo e-mail jurídico@avmpmpr.org.br.
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DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FUNERAL - DAF

DIRETOR – HAROLDO TEIXEIRA DE LIMA – Cap PM RR
Fone: (041) 3332-2817

e-mail: daf@avmpmpr.org.br

1) Finalidade
       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

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

Os  serviços  funerários  prestados  pelo  Departamento  de  auxílio  funeral
compreendem  o  controle  com  as  funerárias  prestadoras  dos  referidos  serviços  e
pagamentos.

Os auxílios financeiros prestados pelo Departamento 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.

3) Acesso aos Serviços/Atividade
Para  obter  acesso  aos  serviços  disponibilizados  pelo  Departamento  de  Auxílio

Funeral  é necessário entrar em contato com o Departamento, pessoalmente ou pelos
fones: (041) 3332-6383 ou (041) 3332-2817 e será orientado dos procedimentos a serem
adotados nos horários de expediente.

O  Departamento  mantém  um  serviço  de  plantão  durante  24  horas  para
atendimentos de associados e dependentes na Capital e Região Metropolitana.

Para  obter  acesso  aos  auxílios  financeiros  do  Departamento  é  necessário   a
obtenção de requerimentos distintos (disponíveis no site da AVM), bem como anexar a
documentação  necessária  a  cada  requerimento,  as  quais  constam  nas  normas
Administrativas do Regimento Interno do Departamento.

4) Atuação dos Representantes
         Os representantes poderão junto aos associados e dependentes,  auxiliar  na
montagem dos 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 
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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).

    Para maiores informações, os representantes poderão contactar com a Diretoria do
Departamento de Auxílio Funeral através do fone (041) 3332-6383 , (041) 3332- 2817 ou
com o Coordenador dos Representantes. 
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DEPARTAMENTO DE COLÔNIAS DE FÉRIAS – DCF

DIRETOR – JORGE LUIZ THAIS MARTINS – Cel BM RR
Fone: (041) 3075-8252

E-mail: coloniadeferias@avm.org.br

CHEFE DO SETOR GERENCIAL – PEDRO ERNANI WANDEMBRUCK – Cap PM RR
E-mail: ernaniwandembruck@gmail.com

 

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

militares  associados, ativos e inativos e seus respectivos familiares, pensionistas, quando
da utilização das Colônias de Férias, Camping,  Ilha do Mel e Porto Rico, bem como
estabelecer as normas de conduta para facilitar o convívio social de todos.

A nova gestão da Associação da Vila  Militar  traz novidades para a Colônia de
Férias,  pois  o  número  de  períodos  aumentou  e,  com  isso,  mais  associados  serão
sorteados durante a alta temporada para aproveitar todos os benefícios.

O  aumento  de  períodos  é  uma  estratégia  para  garantir  mais  participação  dos
associados  e  de  seus  familiares.  Agora,  crescem  as  oportunidades  para  que  mais
associados aproveitem as atividades oferecidas pela Associação e tenham belos dias de
descanso com suas famílias.

Acesso ao Serviço/Atividades
Como  as  inscrições  para  as  Colônias  de  Férias  na  alta  temporada  foram

antecipadas,  o  associado  poderá  fazer  sua  inscrição  no  site  da  Associação
(www.avmpmpr.org.br), na  aba  Departamento  das  Colônias  de  Férias.  e  para  os
associados  da  Capital  e  Região  Metropolitana,  as  inscrições  também  podem  ser
efetuadas na Sede da AVM mediante identificação do associado, de segunda à sexta-feira
das 08h às 17h.

Para os associados do interior, poderão também utilizar a ficha de inscrição, cujo
modelo está disponível no site, ou, procurar o representante da AVM na sede da Unidade
mais próxima para efetuar a inscrição.

A forma de pagamento também foi alterada, porém agora, o associado da capital
pode parcelar em três vezes no cartão de crédito e o associado do interior em três vezes
no boleto bancário. Ovalor das diárias é único.

 Atuação dos Representantes
Os  representantes  poderão  atuar  divulgando  as  Colônias  e  seus  benefícios,

calendários  da temporada,  eventos,  promoções,  bem como poderão  contactar  com a
Diretoria de Colônias de Férias, buscando esclarecimento e/ou dirimir eventuais dúvidas e
questionamentos dos associados.
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DEPARTAMENTO DE CONFECÇÕES – FÁBRICA

DIRETORA – Rita Aparecida de Oliveira – Ten Cel PM RR
Fone: (041) 8419-1047

e-mail: fabrica@avmpmpr.org.br

SETOR DE PRODUÇÃO – Wilson Romero – Maj PM RR
Fone: (041) 8845-9195

e-mail: wromero53@outlook.com

SETOR COMERCIAL – Sérgio Filardo – Cel PM RR
Fone: (041) 9936-9551

e-mail: sergiofilardo@gmail.com

1)    Finalidade/Objetivo
Com  a  finalidade  e  objetivo  de  disponibilizar  mais  e  melhores  serviços  aos

associados, uma das propostas da nova Diretoria da Associação da Vila Militar, é a de
implantar alterações estruturais na gestão.

Um exemplo  é  o  trabalho  que  vem sendo  desenvolvido  para  o  incremento  da
produção na Fábrica de confecções, pois estamos preocupados em resolver este atual
impasse.

Por ser um compromisso assumido pela Diretoria diante da criticidade em que a
Fábrica  se  encontra,  a  nova  gestão  vem  atuando  com  afinco  para  solucionar  esta
questão.

Junto com a Diretoria Jurídica da Associação foi apresentado um estudo feito junto
à Advogados e Contadores, sobre uma mudança estatutária da Fábrica.

A proposta  é  transformá-la  em uma Empresa de Sociedade Limitada,  sendo a
própria  confecção  a  acionista  majoritária,  para  que  seja  juridicamente  possível  a
expansão de mercado produtivo.

Além do estudo jurídico, foi apresentado uma análise de viabilidade econômica da
futura e nova configuração da Fábrica.

Hoje a Fábrica produz todos os uniformes do Colégio da Polícia Militar, além de
oferecer uniformes para associados na Loja Shop AVM.

Podemos confeccionar fardas para a Polícia Militar do Paraná e de todo o Brasil,
assim  como  uniformes  para  empresas  de  segurança,  Guardas  Municipais,  Colégios
Militares e empresas do setor de Saúde. Esta é a expansão que a mudança estatutária
visa. cionar uniformes em geral, móveis e outros artigos que forem viáveis.

A Fábrica  também  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 Associação.

http://www.avmpmpr.org.br/
mailto:sergiofilardo@gmail.com
mailto:fabrica@avmpmpr.org.br
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2) Acesso ao Serviço/Atividade
Através de contrato para compra direta do fardamento da PMPR; diretamente na 

fábrica da Associação e/ou pelo site da Associação.
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.o 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.
A Fábrica está localizada na Rua José Alcides de Lima, nº 1.152, Bairro Capão

Raso  e  maiores informações  poderão  ser  obtidas  através  do  Departamento  de
Confecções pelo fone (041) 3246–2033 ou pelo e-mail fabrica@avmpmpr.org.br ou com o
Coordenador dos Representantes.

http://www.avmpmpr.org.br/
mailto:fabrica@avmpmpr.org.br


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

CEP: 80230-120  –  Curitiba  -  Paraná

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

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO AO ASSOCIADO – DCA

DIRETOR – ISAIAS DE FARIAS – Cel PM RR
Fone: (041)  3075-8249

e-mail: fariascel@gmail.com

1) Finalidade/Como obter
O  Departamento  de  Crédito  ao  Associado  (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 Associação, operando
sempre com juros  inferiores aos praticados no mercado.

O  serviço  e  oferecido  somente  aos  associados  da  Capital  e  do  Interior  que
disponham de  margem consignável,  com o  respectivo  desconto  a  ser  implantado  no
contra-cheque, ou ainda através de cheque caução ou desconto em conta corrente.

Para tanto, o interessado deve procurar o Departamento de Crédito diretamente ou
através do representante da Associação em cada OPM/OBM, quando então receberá as
orientações sobre os procedimentos necessários e ainda através da internet, acessando o
site AVM ( www.avmpmpr.org.br).

2) Atuação dos Representantes
Os representantes poderão orientar os associados sobre os procedimentos para o

respectivo  atendimento,  disponibilizando  a  estrutura  do  Departamento  de  Crédito  em
Curitiba através dos telefones: (041) 3075-8242 / (041) 3075-8244 / (041) 3075-8251 e fax
(041)3075-8243  ou  pelo  e-mail  dca@avmpmpr.org.br,  ou  com  o  Coordenador  dos
Representantes.
 

http://www.avmpmpr.org.br/
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DEPARTAMENTO CULTURAL/ EDUCACIONAL

DIRETOR CULTURAL – Iranil dos Santos –Cel PM RR
Fone: (041) 3075-8225

e-mail: cultural@avmpmpr.org.br

DIRETOR EDUCACIONAL – Douglas Sabatini Dabul – Cel PM RR
Fone: (041) 9976-4947

e-mail: dabul@hotmail.com

1) Atividades/Divulgação
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
Departamento  Cultural  e  Educacional,  desenvolve  suas  atividades  atuando  no
assessoramento de autores, analisando obras e orientando a sua adequação à filosofia
de  trabalho  da  Associação,  intermediando  os  contatos  com  gráficas  e  editoras,
viabilizando o seu orçamento e aprovação pela Diretoria Executiva, contrato, preparação
da obra, impressão, divulgação e demais ações correlatas.

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.

Atuando como assessoria  para coordenar um projeto de resgate da história da
PMPR, o Departamento Cultural e Departamento Educacional estão sendo estruturados
para  desenvolver  as  atividades  de  divulgação,  comercialização e  contato  permanente
para  acolher  sugestões  de  seus  associados  para  elaboração  de  eventos  culturais,
interagindo com autores e público leitor.

2) Atuação dos Representantes
Identificação de talentos literários, intermediando o contato com o Departamento

Cultural.
Divulgar as obras publicadas pela Associação aos associados e demais PMs e

BMs no âmbito das Unidades e eventualmente, no meio civil.
Intermediação da venda de exemplares das obras publicadas.
Acompanhar a utilização das obras da AVM, colocadas à disposição nas unidades

e ainda,  sugerir  boa  apresentação  das obras  colocadas  em exposição nos  locais  de
venda e para consultas e leituras nas unidades PM/BM.

Para maiores informações, os representantes poderão contactar com a Diretoria
Cultural  e  Educacional  buscando  esclarecimento  e/ou  dirimir  eventuais  dúvidas  dos
associados,  através  do  fone  (041)  3075-8225,  ou  com  o  Coordenador  dos
Representantes. 

http://www.avmpmpr.org.br/
mailto:dabul@hotmail.com
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DEPARTAMENTO  DE  ESPORTES  E  LAZER

DIRETOR – Julio César Pucci dos Santos – Maj QOPM
Fone: (041) 3075-8258

e-mail: capjpucci@yahoo.com.br

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 Associação.

Divulgar as diversas atividades desenvolvidas pelo Departamento 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 Associação fornece em competições promovidas
pelas unidades, aos seus integrantes que sejam associados.

Para  maiores  informações,  os  representantes  poderão  contactar  com  o
Departamento  de  Esportes  e  lazer,  buscando  esclarecimentos  ou  dirimir  eventuais
questionamentos  dos  associados,  através  dos  fones  (041)  3075  –  8258,  ou  com  o
Coordenador dos Representantes.

http://www.avmpmpr.org.br/


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

CEP: 80230-120  –  Curitiba  -  Paraná

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

DEPARTAMENTO DE EVENTOS E COMUNICAÇÃO SOCIAL

DIRETOR – José Paulo Betes – Cel PM RR
Fone: (041) 3075-8226

e-mail: eventos@avmpmpr.org.br

1) Finalidade
O  Departamento  de  Eventos  e  Comunicação  Social  (DECS),  congrega  dois

importantes departamentos, o de Turismo e o de Comunicação Social, além de auxiliar
também nos demais Departamentos.

Nesta nova gestão pretendemos obter resultados significativos no atendimento e
comunicação com o público associado, aumentando o número de eventos institucionais
da Associação, tais como, as reuniões com o Coordenador dos Representantes e Centros
de Lazer e seus representados.

Aumentar significativamente o número de viagens de turismo, tanto nacionais como
viagens internacionais.

Aperfeiçoamento  e  melhorias  na  comunicação  e  divulgação  aos  associados,
utilizando todos os meios disponíveis para tal.

2). Atuação dos Representantes

Os Representantes poderão contatar com a Diretoria do Departamento de Eventos
e  Comunicação  Social  (DECS),  buscando  esclarecimentos  e  dirimir  eventuais
questionamentos dos Associados,  bem como  acompanhar  o  nível  de  satisfação  dos
filiados.

Para maiores informações os representantes poderão contatar com o (DECS) pelo
telefone  (041)  3075-8226  e  (041)  3075-8229,  ou  acessando  o  site
http://www.avmpmpr.com.br ou pelo e-mail eventos@avmpmpr.org.br.

http://www.avmpmpr.org.br/
http://www.avmpmpr.com.br/
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HOTEL  DE FOZ  DO  IGUAÇU

DIRETOR – Almir Porcides Junior – Cel BM RR
Fone: (044) 3527-4477

e-mail: hotelavm@gmail.com

CHEFE DO SETOR GERENCIAL – Anacleto Antonio Winck – Maj QEOPM
e-mail: anacletoawinck@gmail.com

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 e Serviços 
O  Hotel  dispõe  de  68  apartamentos,  equipados  com  telefone,  som  ambiente,

televisão a cabo, ar condicionado e frigobar.
Possui bar executivo equipado com TV 40”, com diversos ambientes providos com

sofás e poltronas 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
hóspedes em seu restaurante.

Possui  área de estacionamento  (com sombreamento),  churrasqueiras,  salão  de
festas, piscinas adulto e infantil, sendo que estas contam com uma praça de alimentação
para atender aos 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. 

O  hotel  disponibiliza  uma  sala  para  reuniões,  devidamente  equipada,  com
capacidade para 145 pessoas.

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

Possui serviço de transporte, utilizando-se de um veículo próprio equipado com ar
condicionado,  capacidade  para  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. Conta ainda com serviço terceirizado de uma
Agência  de  Turismo  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
As  reservas  poderão  ser feitas no próprio  Hotel em Foz de Iguaçu  fone e fax 

(045) 3527-4477, e-mail hotelavm@gmail.com

http://www.avmpmpr.org.br/
mailto:hotelavm@gmail.com
mailto:anacletowinck@gmail.com
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4) Atuação dos Representantes
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 (045) 3527 – 4477.

http://www.avmpmpr.org.br/
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POSTO SOCIAL DE VENDAS – SHOP AVM

DIRETORA – Adriane Zimmer Manteiro
Fone: (041) 3075-8267

e-mail: loja@avmpmpr.org.br

1) Finalidade
Este Departamento tem como finalidade e objetivo, atender ao associado e 

familiares com lançamentos em calçados e confecção, no melhor preço de 
mercado,trabalhando sempre com os lançamentos da estação.

Instalada junto à Sede da Associação, oferece aos Associados preços e condições
de pagamentos acessíveis em artigos de vestuário feminino, masculino e infantil,calçados,
bolsas e cintos, além de artigos militares

Afora os baixos preços dos produtos, o associado pode parcelar seu pagamento,
inclusive com desconto em folha, e ainda,através de Cartão de débito e crédito.

2) Atuação dos Representantes
Auxiliar os associados quanto a dúvidas e interesse em efetuar compras  junto à

Loja.
Incentivar o associado para que visite o site AVM, visualize alguns dos produtos da

LOJA.
Para maiores informações, os Representantes poderão contatar com a Diretoria do

Posto Social de Vendas pelo fone (41) 3075 – 8265 ou pelo email loja@avmpmpr.org.br .

http://www.avmpmpr.org.br/
mailto:loja@avmpmpr.or.br
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DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

DIRETOR – Victorino Fávero – Cap PM RR
Fone: (041) 3075-8211

e-mail: patrimonio@avmpmpr.org.br 

1) Finalidade
É responsável  pelos  serviços  de  manutenção,  controle  e  emplaquetamento  de

bens, controle dos seguros de imóveis e automóveis da Associação, arquivo de contratos,
e pelas alterações patrimoniais feita nos diversos setores desta entidade associativa

2). Acesso ao Serviço/Contato
Os  Representantes/AVM  deverão  encaminhar  assuntos  através  de

correspondência ou mesmo fazendo contato por telefone (041) 3075-8211, para melhores
esclarecimentos.

3) Centros Sociais e Recreativos
Através de Comodato a Associação 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 Associação e da entidade local. 

As  sedes  de  lazer  estão  situadas  nos  Municípios  de  Apucarana,  Assis
Chateaubriand, Campo Mourão, Londrina, Pato Branco e Ponta Grossa, sendo que a de
Foz do Iguaçu retornou para a Administração da Associação.

Para construção das Sedes de Lazer, há que haver a doação do terreno para a
Associação, 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 cemitérios locais, pertencentes à Associação, 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.

Para maiores informações, os Representantes poderão contatar com a Diretoria de
Patrimônio,  buscando  esclarecimento  e/ou  dirimir  eventuais  questionamentos  dos
associados, através do fone (041) 3075-8211 ou pelo e-mail patrimonio@avmpmpr.org.br
e ainda com o Coordenador dos Representantes.

;

http://www.avmpmpr.org.br/
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DEPARTAMENTO DE PROJETOS E HABITAÇÃO

DIRETOR – Altair Mariot – Cel PM RR
Fone: (041) 3075-8210

e-mail: projetos@avmpmpr.org.br

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 , 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
Acompanhar regularização de imóveis doados à entidade para a     Construção de

Obras.
Solicitar a elaboração dos projetos necessários às obras programadas.
Orçar as respectivas obras, bem como fazer minutas dos contratos de empreitada

global.
Acompanhar  a  construção  das  obras  até  o  final,  diretamente  ou  de  pessoas

credenciadas para tal, relatando à Diretoria Executiva o andamento dos trabalhos, em sua
esfera de competência.

Analisar e acompanhar dentro do possível  o mercado de imóveis,  mantendo-se
informado quanto as novidades na área de crédito imobiliário.

Assessorar aos Associados, dentro do possível na aquisição de imóveis.

3) Atuação dos Representantes
Informar aos Associados de sua Unidade quanto as atividades do  Departamento

de Projetos e Habitação e informando também sempre que um associado queira  adquirir
um imóvel.

Para  maiores  informações,  os  representantes  poderão  contatar  com  o
Departamento de Projetos e Habitação, ou com o Coordenador dos Representantes.e
repassá-las aos associados.

http://www.avmpmpr.org.br/
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SETOR DE SECRETARIA
COORDENADOR DOS REPRESENTANTES E GRÊMIOS

SECRETÁRIO – Carlos Alberto Mascarenhas Machado – Ten Cel BM
Fone: (041) 3075-8207

e-mail: carlosalbertomm@gmail.com

COORDENADOR – Mário José Thais Martins – Ten Cel PM Ref
Fone: (041) 3075-8202

e-mail: tcmariomartins@gmail.com

1) Finalidade
A Secretaria e a Coordenação dos Representantes e Grêmios, tem por finalidade,

redigir documentos afetos a presidência, as Atas das reuniões realizadas pela Diretoria
Executiva e Assembléia Geral, a guarda de documentos, bem como, (re)cadastrar todas
as alterações envolvendo os associados desta entidade.

Compete ainda, elaborar e controlar os Contratos de Convênios com  as empresas
interessadas, bem como, manter atualizados os dados cadastrais dos representantes nas
OPMs / OBMs e Diretores dos Grêmios(nome, endereço,email e telefone).

2) Atuação dos Representantes
Divulgar  e  intermediar  com  os  associados  os  convênios  mantidos  por  esta

Associação, bem como, trazer novas empresas interessadas neste tipo de parceria.
Comunicar  a  Secretaria  e  Coordenação  as  alterações  cadastrais  tanto  dos

representantes como dos associados.
A Relação nominal dos novos Representantes encontra-se disponível no Site da

Associação,  bem como a  Relação das empresas conveniadas e respectivas áreas de
atuação.

http://www.avmpmpr.org.br/
mailto:carlosalbertomm@gmail.com

