
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA DAS 

ATIVIDADES DA ASSEDEPAR 
 

1. Regularização Jurídica: 

 - Foram feitas as devidas adequações solicitadas pelo 

Cartório Distribuidor de Títulos e Documentos de Curitiba, seja 

no tocante à formatação do estatuto, seja com relação às atas 

da assembleia que aprovou a sua alteração. 

 - Foi criado Livro de Atas da Associação, para melhor 

organização dos registros. 

- Na data de 09 de abril de 2017, foram solicitadas as 

Certidões Negativas de Denominação, haja vista a alteração pela 

gestão anterior do nome da Associação dos Funcionários da 

Defensoria Pública, para Associação dos Servidores da 

Defensoria Pública do Paraná. 

- No dia 12 de abril de 2018, faremos reunião com o 

advogado que assinou o estatuto na última oportunidade, para 

assinatura das alterações realizadas a pedido do Cartório. 

 - O novo protocolo dos documentos para registro do 

estatuto e averbação da última eleição está agendado para dia 

13 de abril de 2018, sexta-feira desta semana. 
 

2. Convênio médico e odontológico: 

- A Administradora de Benefícios Extramed informou 

ontem que o pedido de convênio voltou para o jurídico para 

parecer, pela ausência temporária de CNPJ por parte da 

ASSEDEPAR, outrossim, a atendente relatou que as demais 

situações já estão todas corretas. 
 

3. Memorando Departamento de Comunicação da 

Associação 

 - A Diretoria do Departamento encaminhou ao Conselho 

Administrativo algumas sugestões para melhoria da 

comunicação na Associação, dentre elas a de criação de site, 

onde haverá a concentração das informações e documentos da 

ASSEDEPAR; regulamentação de regras para o grupo oficial no 

whatsapp; criação de fórum no site da entidade para 

concentração dos debates e exposição de propostas e 

opiniões; criação de canal FALE CONOSCO; e utilização do 

Facebook para replicar as informações publicadas no site da 

Associação, ante a retração desta rede social.  

   



 

 

 
RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA DAS 

ATIVIDADES DA ASSEDEPAR 

- O Conselho Administrativo está promovendo as ações 

necessárias para atender a todas as sugestões do 

Departamento de Comunicação, a fim de favorecer o diálogo 

com os Associados e promover uma gestão democrática, de 

modo que logo o site da ASSEDEPAR estará disponível, 

concentrando o máximo de ferramentas de discussão possíveis, 

gradativamente, além de documentos normativos, atas e 

demais documentos oficiais.  

- Ademais, também propomos que ARTIGOS e 

PROJETOS escritos ou realizados por nossos servidores sejam 

expostos e compartilhados com os demais filiados, incluindo 

futuramente o apoio da Associação na implantação destes 

projetos nas demais localidades em que eles se adequem. 
 

4. Convênio com Farmácias 

 - A formalização do convênio com a PANVEL está 

suspensa por causa da ausência do CNPJ por parte da 

ASSEDEPAR, mas logo será retomado com a sua regularização 

jurídica.  
 

5. Procedimentos Administrativos no Conselho Superior: 

 - A Associação solicitou relatório dos Procedimentos 

Administrativos em trâmite no Conselho Administrativo, bem 

como o nome do respectivo relator, a fim de viabilizar o 

trabalho político no tocante aos pleitos de interesse dos 

servidores. 
 

6. Departamento Social, Cultural e Esportivo: 

 - Hoje foram retomadas as conversas para nomeação da 

Diretoria para o Departamento Social, Cultural e Esportivo, a 

fim de fomentar atividades paralelas à classista, as quais 

servirão para aproximar e fortalecer a relação com e entre os 

Associados. 
 

7. Representantes de Sede: 

 - Na data de 10 de abril de 2018, foi divulgado 

comunicado solicitando a indicação dos representantes de sede 

e seus respectivos substitutos, visando à melhoria da 

participação de todos os associados no processo de gestão 

democrática da Associação. 



 

RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA DAS 

ATIVIDADES DA ASSEDEPAR 
 

8. Consulta sobre remoções: 

 - Será encaminhada consulta ao Conselho Superior sobre 

o fundamento jurídico e consequente regulamentação das 

remoções de servidores para áreas estranhas àquelas 

escolhidas no concurso, sejam estas de ofício ou a pedido, bem 

como no tocante às designações extraordinárias.  

 - A proposta é de serem criadas regras isonômicas que 

permitam a mudança de lotação sem caracterizar 

arbitrariedade por parte da Administração.  

 - Com relação ao Ofício anteriormente encaminhado ao 

Sub-Defensor Geral com os pedidos de remoção, após alguns 

acolhimentos e mudanças já realizadas, estamos em 

negociação para que o máximo de pedidos de remoção sejam 

deferidos. 
 

9. Financeiro: 

 - O Conselho Administrativo está adequando seu quadro 

de atividades organizacionais para melhorar o retorno do 

contato com relação às contribuições recolhidas pelos 

Associados, considerando a temporária ausência de desconto 

em folha, ponderando que foi desenvolvido controle financeiro 

mensal e anual, e está sendo finalizado sistema de 

comunicação.   
 

 Colocamo-nos a disposição para eventuais dúvidas, 

questionamentos, críticas e sugestões ao relatório, estas 

devem ser enviadas através de e-mail para registro.  

Trabalhamos para o crescimento da Associação e 

precisamos contar com vocês, suas ideias, críticas, 

sugestões e principalmente disposição, para atingirmos 

este objetivo. 

 

                                                             ASSEDEPAR. 


