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A diretoria executiva da ABERSSESC esteve reunida com 
os Comandos para apresentar uma pauta de assuntos visando 
à defesa e valorização da categoria. Em 30 de setembro, o 
presidente Sub Ten Flavio Hamann; o vice-presidente e diretor 
de Esportes, Sgt Cleber de Paulo Irmão; o diretor Social e 
Cultural, Sub Ten Edison Linhares Júnior, juntamente com 
o Sgt Edson Duarte, representando a comissão do CAS, 
estiveram reunidos com o comandante-geral da Polícia Militar 
de SC, Coronel Paulo Henrique Hemm. A diretoria considerou 
o encontro bastante produtivo.

A Medida Provisória 202, que trata da jornada de trabalho e da 
redução da Indenização por Regime de Serviço Ativo (IRESA) em 
casos como férias, dispensa de serviço, licença prêmio ou outros 
tipos de licença foi um dos assuntos tratados. Conforme o Coronel 
Paulo Henrique, o governo do Estado editou a MP sem ouvir o 
Comando. Para a ABERSSESC a medida é inconstitucional, pois 
retira direitos já adquiridos da categoria. 

O projeto da Previdência enviado pelo governo à Alesc 
também não contou com a participação dos Comandos, nem das 
entidades representativas da Segurança Pública. A reivindicação é 
de que a proposta não inclua ou atinja a categoria.

Quanto às novas Leis de Organização Básica (LOB) da PM 
e BM, o comandante-geral argumentou que o projeto trata de 
questões administrativas e organizacionais e que encontra-se 
em uma das comissões do governo. A ABERSSESC pediu para 
participar das discussões e para que a tramitação seja agilizada.

A ABERSSESC solicitou ainda ao Comando a promoção 
com redução de interstício para as turmas de sargento de 2007, 
2008 e 2009, com o intuito de valorizar esses policiais e, dessa 
forma, conquistar a merecida graduação.

Preocupada com os casos de desvio de função, a 
ABERSSESC também vem se empenhando para que as 
funções estabelecidas sejam preservadas e para que sejam 
exercidas de acordo com a graduação. 

Por último, o Comando-Geral acatou o pedido feito pela 
diretoria executiva para que, a partir de agora, a Associação 
preste homenagem nas formaturas do Curso de Formação de 
Sargento (CFS)  e do Curso de Aperfeiçoamento de Sargento 
(CAS) aos primeiros colocados das turmas.

A pauta de assuntos também foi debatida com o chefe do 
Estado-Maior Geral da PM, Coronel João Ricardo Busi da Silva, 
que mostrou-se solícito aos pedidos. O presidente do Conselho 
Deliberativo, 1º Sgt Juliano Menezes, acompanhou a diretoria. 

Já o encontro com o comandante-geral do Corpo de 
Bombeiros Militar, Coronel Onir Mocellin, em 2 de outubro, 
contou também com a presença do diretor de Patrimônio, 
Sub Ten Adão Cândido. 

Leia mais Pág 3.

ABERSSESC promove ações na defesa e valorização dos 
Subtenentes e Sargentos

Reunião com o chefe do Estado-Maior Geral ocorreu no dia 6 de outubro

Comando Geral dos Bombeiros recebeu a diretoria da ABERSSESC
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A ABERSSESC, com o objetivo de aprimorar o 
atendimento aos seus associados e ampliar os benefícios 
oferecidos, fi rmou contrato com a empresa Protegeauto. 
A parceria oportuniza ao associado adquirir um seguro 
de carro contra roubo, furto, colisão parcial ou total, com 
valores menores do que os praticados no mercado, sem 
burocracia e sem consulta aos órgãos de proteção ao 
crédito. Os interessados podem obter mais informações 
pelo fone (48) 3244.1500 ou na sede da Associação.

Parceria com a PROTEGEAUTO

Presidente 
Flavio Hamann
Vice-Presidente
Cleber de Paulo Irmão

Informativo produzido pela ABERSSESC

Sócios e convidados dançaram e divertiram-se 
na Festa dos anos 60, 70 e 80 promovida pela 
ABERSSESC, no sábado, 19 de setembro, na sede 
social da entidade.

1ª Feijoada da ABERSSESC

Jornalista Responsável
Sandra Domit MTB 6290
Projeto Gráfi co e Diagramação
Victor Gote

Diretoria Executiva | 2015-2018
Rua Fulvio Aducci, 205
CEP 88075-001 - Estreito 
Florianópolis - SC
 (48) 3244 1500
atendimento@aberssesc.com.br

Organizado pela diretoria de Esportes, o Festival 
de Futebol Suíço da ABERSSESC, realizado 
no dia 3 de outubro, no Complexo Esportivo da 
Associação, contou com a participação de seis equipes. 
As três equipes vencedoras e que receberam o troféu 
da ABERSSESC foram:

Amigos do Belmonte

Bombeiros de PalhoçaHospital da Polícia Militar 

Tesoureiro
Paulo Cesar Silva
Diretor de Patrimônio
Adão Cândido

Diretor Social e Cultural
Edison Linhares Júnior
Diretor de Esportes
Cleber de Paulo Irmão
Diretor de Camping
Geralci Sander dos Santos

Muita alegria e diversão na Festa à Fantasia 
realizada pela ABERSSESC, na sexta-feira, 9 de 
outubro, que lotou o salão social da Associação. 

Confi ra as fotos em: www.facebook.com.br/aberssesc

Transformar a ABERSSESC em uma instituição 
moderna, ágil e dinâmica, preocupada em promover 
e fortalecer a representatividade junto aos poderes 
constituídos do Estado é o principal objetivo da diretoria, 
que vem trabalhando para isso. 

Todas as ações desenvolvidas são baseadas no resgate 

do quadro associativo, inovação, divulgação e visam, 
prioritariamente, o associado.

Se você ainda não faz parte da ABERSSESC venha 
conversar com a gente, na sede da Associação, e conheça 
os benefícios oferecidos. Se preferir, é possível imprimir a 
proposta e autorização pelo site:

Faça parte da ABERSSESC

 www.aberssesc.com.br

Câmara dos Deputados aprova fi m da prisão disciplinar para PM e BM



Informativo ABERSSESC

3

Jornalista Responsável
Sandra Domit MTB 6290
Projeto Gráfi co e Diagramação
Victor Gote

Na reunião com o comandante-geral do Corpo de 
Bombeiros Militar, Coronel Onir Mocellin, a diretoria 
executiva da ABERSSESC, solicitou que o Comando 
se una à luta contra a MP 202 e a proposta da 
Previdência, ambas do governo do Estado. Na pauta 
apresentada, a ABERSSESC propôs a redução do 
interstício do sargento de carreira e a regulamentação 
das atividades que são executadas pelo 3º sargento 
de carreira e o 3º sargento do quadro especial, uma 
vez que as funções estão confundidas hoje. 

A Associação sugeriu que as duas instituições, 
tanto PM como BM, tratem dessa regulamentação 
em conjunto, bem como, a lei de promoção de praças, 
as questões de interstício e mudança de quadro. O 
objetivo é de que haja um entendimento único entre 
as duas instituições. Também foi falado sobre a 
proposta do Quadro de Ofi ciais Auxiliares (QOA) e 
aceito o pedido da ABERSSESC de homenagear em 
todas as solenidades de formatura o 1º colocado dos 
CAS e CFS.

ABERSSESC quer que as funções estabelecidas
sejam preservadas

O trabalho que a ABERSSESC vem realizando em 
prol da categoria no Estado obteve uma importante 
vitória, no dia 1º de outubro. Isto porque, o Plenário 
da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que 
extingue a pena de prisão como forma de punir faltas 
disciplinares cometidas por policiais e bombeiros 
militares. O texto segue agora para o Senado.

Em agosto, a ABERSSESC, representada pelo 
presidente Flavio Hamann e pelo diretor Edison 
Linhares Júnior, juntamente com a Associação 
Nacional das Entidades Representativas das 
Polícias e Bombeiros Militares (ANERMB), esteve 
em Brasília, onde participou de audiência com o 
presidente da Câmara dos Deputados, deputado 
federal Eduardo Cunha. 

As duas entidades reivindicaram que o projeto 
7645/14 fosse colocado em votação pelo Plenário. “A 
votação de hoje representa uma vitória e demonstra 
o atendimento ao nosso pleito”, comemoraram. 

Câmara dos Deputados aprova fi m da prisão disciplinar para PM e BM

Entidades solicitaram a Cunha urgência na votação da proposta

A ABERSSESC, juntamente com a Associação 
Nacional de Entidades Representativas de Militares 
e Bombeiros (ANERMB), é favorável e defende a 
instituição do Ciclo Completo de Polícia, que considera 
um avanço no contexto da Segurança Pública. “Com o 
Ciclo Completo, deixa de existir duas polícias, fi cando 

apenas uma que possa atender com satisfação e dando 
respostas rápidas à sociedade”, afi rmou o presidente 
da ABERSSESC, Subtenente Flavio Hamann, que 
participou em Brasília e na Alesc dos encontros sobre 
o tema.  

Em nota divulgada, a ANERMB salientou a defesa 
do Ciclo desde que as estruturas hierarquizadas das 
Polícias Militares sejam organizadas em carreira única, 
inclusive com paridade e isonomia salarial com os 
demais órgãos que compõem o Sistema de Segurança 
Pública. “É inaceitável que tenhamos corporações 
divididas entre ofi ciais e praças, quando o objetivo 
comum é atender os preceitos constitucionais para 
a manutenção da ordem pública com a atividade de 
polícia ostensiva”, afi rma o presidente da ANERMB, 
Leonel Lucas.

Ciclo Completo de Polícia é um avanço para Segurança Pública

Presidente Hamann representou a ANERMB na Alesc
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Na solenidade de formatura do CAS/2015 realizada, 
em 7 de outubro, no Teatro Pedro Ivo, a diretoria executiva 
da ABERSSESC fez uma homenagem ao 1º colocado do 
curso, o 2º Sgt Juarez dos Santos. Ele recebeu um trofeu 
e uma caneta personalizada das mãos do presidente 
Flavio Hamann, que fez parte da mesa principal e ajudou 
a entregar os diplomas aos 98 formandos. 

O diretor Social e Cultural, Edison Linhares 
Júnior, convidado como paraninfo da turma, também 
integrou a mesa principal, entregou diplomas, 
discursou e foi homenageado.

1º colocado da turma de 
formandos do CAS é homenageado

ABERSSESC considera MP 202 inconstitucional e 
permanece em mobilização pedindo a retirada da medida

A Medida Provisória 202 é um equívoco e, do ponto 
de vista jurídico, é ilegal e inconstitucional uma vez que 
retira direitos já adquiridos dos policias e bombeiros 
militares. Essa é a posição da ABERSSESC que, através 
da sua diretoria, tem se mobilizado e promovido todas 
as ações posições contra a medida. Editada em agosto 
pelo governo do Estado, a MP 202 regulamenta a 
jornada de trabalho e muda os critérios para a concessão 
da Indenização por Regime de Serviço Ativo (IRESA).

Ainda em agosto, a ABERSSESC, por meio de 
sua assessoria jurídica, produziu um documento 
apontando todos os pontos negativos. Após, a diretoria  

esteve na Assembleia Legislativa onde protocolou 
o documento para todos os deputados estaduais.  A 
ABERSSESC também participou da audiência pública 
na Alesc, em 2 de setembro, e através do presidente 
Flavio Hamann se pronunciou contra a medida.

Também desde setembro, a diretoria acompanhou 
a tramitação da matéria, participando todas as 
quartas-feiras da reunião da Comissão de Finanças e 
Tributação da Alesc, onde a MP recebeu 34 emendas, 
sendo todas rejeitadas no parecer do relator, deputado 
Marcos Vieira (PSDB). A MP foi ainda tema da reunião 
da diretoria com os Comandos.

Presidente Hamann entrega placa ao 2º Sgt Juarez dos Santos

Sub Ten Linhares discursa e faz reivindicações para a categoria

Atendendo a um pleito antigo e cumprindo 
o compromisso assumido por esta diretoria, a 
ABERSSESC fi rmou parceria com a Maccari Duarte 
Advogados Associados com objetivo de oferecer um 
serviço completo de assessoria jurídica aos associados. 
“Este renomado escritório tem inúmeras causas 
ganhas para militares estaduais, com uma equipe de 
profi ssionais preparados e especializados para atender 
as diversas áreas do Direito, tanto na condução de 

assuntos preventivos, 
quanto contenciosos”, 
destaca o presidente 
da ABERSSESC, Sub 
Ten Flavio Hamann. 
O escritório fi ca 
localizado próximo 
à sede da Associação 
e dispõe de número de 
telefone exclusivo para atendimento aos associados 
(48) 3091-2346 e (48) 99152346, que também 
podem entrar em contato pelo email escritorio@
maccariduarte. com.br. Maiores informações devem 
ser obtidas na Secretaria da ABERSSESC.

ABERSSESC coloca Assessoria 
Jurídica à disposição 

dos associados

Morgana Maccari Advogada, 
administradora do escritório
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