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A ABERSSESC avalia como importante a proposta 
que busca alterações na legislação que trata da carreira 
dos Praças, assim como, a iniciativa dos Comandos de 
convidar a Associação para debater o projeto de lei. A 
afirmação é do presidente da ABERSSESC, Subtenente 
Flavio Hamann, que participou da segunda reunião com 
os Comandos da PM e BM, em 6 de janeiro, juntamente 
com o vice-presidente e diretor de Esportes, Sargento 
Cleber de Paulo Irmão, e o diretor de Patrimônio, 
Subtenente Adão Candido. 

“O projeto traz benefícios, principalmente, aos 
cabos e sargentos do Quadro Especial (QE), porém 
precisa avançar nas conquistas necessárias para dar fluidez e 
valorizar a carreira dos subtenentes e sargentos. O novo texto 
precisa corrigir as distorções, padronizar os interstícios e incluir 
o Quadro de Oficial Administrativo (QOA), fundamental para a 
carreira”, destaca o presidente da ABERSSESC. 

Flavio Hamann entende que houve avanços na proposta e, 
nesta segunda reunião, foi atendida a solicitação da ABERSSESC 
de manter o nome do Curso de Formação de Sargento – CFS. 
Enfatiza, no entanto, que a Associação não abre mão da redução 
do interstício de terceiro sargento para pelo menos três anos neste 
projeto. “Hoje é o maior dos interstícios da carreira militar e a 
redução é uma forma de valorizar os sargentos de carreira, assim 
como, criar estímulos e incentivos aos sargentos do QE a buscarem 

o aperfeiçoamento e fazerem o CFS”, destaca Flavio Hamann. 

A ABERSSESC também cobrou, mais uma vez, o parecer 
do Estado Maior-Geral da PM referente à proposta que trata do 
Quadro de Oficial Administrativo (QOA), entregue ainda no mês 
de julho de 2015 pela Associação. 

A reunião foi coordenada pelo chefe do Estado-Maior Geral 
do CBMSC, Coronel BM Edupércio Pratts, com o apoio do chefe 
do Estado Maior-Geral da PM, Coronel PM João Ricardo Busi 
da Silva.  A primeira reunião aconteceu no dia 14 de dezembro, 
quando participaram o vice-presidente da ABERSSESC e diretor 
de Esportes, Sargento Cleber de Paulo Irmão, o diretor Social e 
Cultural, Subtenente Edison Linhares Junior, e o conselheiro 
Sidney Luiz Lisboa. 

ABERSSESC presente nos debates sobre o novo projeto de 
carreira dos Praças

Reunião foi realizada na sede do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar

A Associação conclama todos os sargentos 
para que participem no próximo dia 12 de abril, 
às 9h30, na Sede Social da ABERSSESC, 
da mobilização sobre o Quadro de Oficiais 
Auxiliares (QOA). Entende a ABERSSESC que 
o QOA é um anseio de todos os praças, o qual 
trará benefícios motivacionais e vai valorizar a 
todos. Além disso, o projeto também vai trazer 
benefícios institucionais, com a permanência 
de policiais na ativa e aproveitamento das 
experiências ao longo do tempo. 

ABERSSESC promove encontro sobre o QOA



Informativo ABERSSESC

2

A ABERSSESC, em 
uma grande parceria com 
a Academia Taekwondo 
América ATTA, coloca 
a disposição dos seus 
associados e familiares aulas 
gratuitas de Taekwondo.

Muita alegria na Festa das Crianças 2015, realizada em 5 de 
dezembro. A criançada se divertiu nos brinquedos infláveis, 
jogos e pinturas. Teve também passeio a cavalo, de escada 
Magirus, apresentação dos cães adestrados e muita guloseima. 
O momento mais esperado foi a chegada do Papai Noel, que 
entregou brinquedos e trouxe muitas alegrias para todos.

Com o salão lotado, associados e familiares comemoraram a entrada de 2016 no jantar e baile 
promovido pela ABERSSESC.

Aulas gratuitas 
de Taekwondo
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A ABERSSESC homenageou a primeira colocada 
do Curso de Formação de Sargento (CFS), Sargento 
BM Joice Steinbach, que obteve média geral 9,84. 
O diretor de Patrimônio, Subtenente Adão Cândido, 
entregou uma placa e uma caneta personalizada. A 
solenidade de formatura ocorreu em 20 de novembro, 
no Centro de Ensino Bombeiro Militar (CEBM) em 
Florianópolis. Formaram-se 50 cabos e 39 sargentos 
Bombeiros Militares.

O presidente, Subtenente Flavio Hamann, o 
vice-presidente, Sargento Cleber de Paulo Irmão, 
participaram da cerimônia de promoção da Polícia 
Militar e do Bombeiro Militar, por tempo de serviço 
e merecimento, realizada em 29 de janeiro. O ato 
contemplou 702 praças e 78 oficiais da Polícia Militar 
e 192 praças e 23 oficiais do Corpo de Bombeiros de 
todo o Estado.  

O Presidente Hamann aproveitou a solenidade 
para conversar com os comandantes-gerais da 
PM, Coronel Paulo Henrique Hemm e do Corpo de 
Bombeiros Militar, Coronel Onir Mocellin, sobre a 
nova proposta de carreira dos Praças, destacando a 
redução do interstício e do QOA.

ABERSSESC prestigia solenidade de promoção da PM e BM

1ª colocada do CFS Bombeiro 
Militar é homenageada

Adão Cândido entrega os mimos a Joice Steinbach

Flavio Hamann cumprimenta os promovidos após a solenidade

A defesa e manutenção dos direitos e garantias 
já inerentes à carreira dos policiais e bombeiros 
militares foram pauta das reuniões que o presidente da 
ABERSSESC, Subtenente Flavio Hamann,  participou  
na capital federal, no final do ano passado.  Com o 
deputado federal Capitão Augusto (PR/SP), foram 
tratados temas como banco de horas, trabalho sobre 
aviso e 120 horas mensal. Também na Câmara dos 
Deputados, Flavio Hamann participou de debate sobre 
o Ciclo Completo de Polícia.  

Na reunião com a ministra do Supremo Tribunal 
Militar (STM), Maria Elizabeth Rocha, foram abordados 
assuntos como mudanças no Código Penal Militar, 
desmilitarização, morosidade na tramitação dos 
processos na esfera da Justiça Militar e os danos causados 
na progressão da carreira. Presidentes das Associações 
Militares de 11 estados filiadas à Associação Nacional 
de Entidades Representativas de Militares e Bombeiros 
(ANERMB) estavam presentes.  

Reuniões em Brasília trataram da 
valorização e defesa da categoria

ABERSSESC entrou com agravo de instrumento, 
através da sua assessoria jurídica – Maccari Duarte 
Advogados – requerendo a reconsideração da 
decisão do desembargador José Antônio Torres 
Marques, 1º vice-presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado, que suspendeu liminar a qual restabelecia 
o pagamento da Indenização por Regime Especial 
de Serviço Ativo (Iresa) aos policiais e bombeiros 
militares estaduais, durante os afastamentos de 
férias, licença e atestado.

No agravo, em caso negativo de reconsideração do 
desembargador, a ABERSSESC solicita a remessa de 
recurso ao Colegiado. Apesar da suspensão da liminar, 
a ação da ABERSSESC continua transcorrendo até o 
julgamento do mérito."Conforme já anunciamos, a 
entidade está somando todos os esforços necessários 
e tomando todos as medidas possíveis enquanto tiver 
a possibilidade de recurso para defender os direitos de 
seus associados”, destaca o presidente Flavio Hamann.

ABERSSESC aguarda decisão 
do TJ no processo da Iresa

Presidente fala com os Comandantes-Gerais da PM e BM
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Já está no ar o novo site da ABERSSESC  
(www.aberssec.com). Mais moderno interativo e 
fácil de navegar. O novo portal foi redesenhado 
de modo a facilitar a navegação dos associados 
e reflete as diretrizes da Gestão 2015-2018: 
proximidade com os sócios, inovação, 
flexibilidade, dinamismo e comprometimento. 
O lançamento faz parte do processo de 
modernização da ABERSSESC.

Com proposta de 
modernidade, ABERSSEC 

lança novo site

Quebra de interstício e implementação do Quadro 
de Oficiais Auxiliares (QOA) foram os assuntos mais 
questionados e debatidos nos encontros no interior.   
Em Joinville, a reunião ocorreu em 2 de março e 
contou com as presenças do presidente, Subtenente 
Flavio Hamann, do vice-presidente e diretor de 
Esportes, Sargento Cleber de Paulo Irmão, do diretor 
Social, Subtenente Edison Linhares Junior, e do 
diretor tesoureiro, Subtenente Paulo Cesar Silva. 

Hamann apresentou a ABERSSESC na sua parte 
social e estrutural. Já o diretor Linhares detalhou 
o projeto do QOA, elaborado por uma comissão 
composta por vários integrantes, durante encontro 
realizado na ABERSSESC, e já protocolado junto ao 
Comando Geral. Em Criciúma, a reunião ocorreu 

no dia 18 de fevereiro, na Associação dos Bombeiros 
Militares e contou com a participação de subtenentes 
e sargentos da 6ª RPM, no qual participaram 
subtenentes e sargentos da ativa e reserva da PM e do 
CBM da Região. A diretoria da ABERSSESC esteve 
representada pelo presidente e pelo diretor tesoureiro.

Em Tubarão, a diretoria esteve representada pelo 
diretor tesoureiro e pelo presidente do Conselho 
Deliberativo, Sargento Juliano Menezes. No encontro 
ocorrido em 15 de dezembro, também foram debatidas 
as funções dos sargentos de carreira no emprego da 
operação veraneio. “Iniciativas como esta são de 
grande importância e estamos abertos a convites para 
participar em outras reuniões pelo interior”, finalizou 
Flavio Hamann.

Diretoria se reúne com subtenentes e sargentos das 
regiões de Joinville, Criciúma e Tubarão

 Reunião em  Criciúma  Reunião em Joinville  Reunião em Tubarão


