
A chapa “ADPF NO RUMO CERTO”, candidata à diretoria nacional nas eleições unificadas ADPF e ADPF Sindical 
para o biênio 2015 - 2017, apresenta a seguinte PLATAFORMA DE ADMINISTRAÇÃO, em atendimento às 
normas estatutárias, informando aos associados da ADPF que agirá, na gestão da entidade no período de 
Dezembro de 2015 a Dezembro de 2017, de acordo com as seguintes ações prioritárias:

• Divulgar e realizar esforços para implantação dos 
Enunciados do VI Congresso Nacional dos Delegados de 
Polícia Federal – CNDPF.

• Divulgar e fazer respeitar a Carta de Prerrogativas do 
Delegado de Polícia Federal.

• Consolidar e fortalecer o funcionamento da Comissão 
Nacional de Prerrogativas – CNP.

• Promover ações que prestigiem o Delegado de Polícia 
na qualidade de Autoridade Policial presidente das 
investigações criminais, inclusive com a criação dos 
“gabinetes de investigação”.

• Consolidar e fortalecer o funcionamento da Escola 
Nacional de Polícia Judiciária – EADelta.

• Estimular o estudo da investigação criminal como 
atividade de Polícia Judiciária nas instituições de ensino, 
além de promover eventos, concursos e premiações de 
artigos científicos que ressaltem a natureza jurídica e 
policial do cargo de Delegado de Polícia.

• Colaborar com a PF para o aperfeiçoamento do programa 
de capacitação profissional promovido pela instituição.

• Promover Acordos de Cooperação Técnicas com 
entidades públicas e privadas para realização de cursos 
de especialização, mestrado e doutorado dentro e fora 
do Brasil.

• Estimular a produção técnica e científica pelos 
Delegados de Polícia Federal mediante parcerias da 
ADPF com editoras, ações de divulgação e concessão 
de incentivos aos associados para conclusão dos seus 
trabalhos.

• Manter e aperfeiçoar o projeto “Novos Delegados” 
mediante promoção de ações de capacitação voltadas 
aos Delegados recém-ingressos na instituição, desde o 
período de curso de formação profissional ministrado 
pela Academia Nacional de Polícia - ANP.

• Manter e aperfeiçoar a “Política de Formação do 
Delegado-Gestor” visando a constante qualificação 
do Delegado de Polícia Federal, na qualidade de classe 
dirigente da Polícia Federal, nas áreas de gestão de 
pessoas e recursos materiais, liderança e gerenciamento 
da comunicação social.

APRESENTAÇÃO

PLATAFORMA DE ADMINISTRAÇÃO
Biênio 2015/2017

• Realizar encontros e outros eventos anuais de 
aposentados e pensionistas e viabilizar junto 
à Direção-Geral o atendimento prioritário nas 
unidades da Polícia Federal, identificação como 
“Delegado aposentado” em crachá funcional, fim 
da taxa e exame psicotécnico no registro de arma 
de fogo e receber informativo da Comunicação 
Social da Polícia Federal.

• Dar continuidade ao “Projeto Memória” através 
da justa homenagem aos grandes feitos dos 
associados, além da edição de livro e vídeos 
contendo as histórias contadas pelos Delegados 
de Polícia Federal.

• Manter o “Espaço Memória” na sede da ADPF 
com acervo documental, fotográfico e audiovisual 
da história da ADPF, dos seus pioneiros e dos 
Delegados de Polícia Federal.

• Promover a ADPF Solidária diretamente ou 
mediante parcerias sugeridas pelos associados 
com o objetivo de executar ações sociais pela 
ADPF.

• Estimular o intercâmbio de gerações e 
experiências com a realização de palestras e 
cursos pelos associados aposentados para os 
Delegados em atividade.

ATENÇÃO ESPECIAL AOS 
APOSENTADOS E PENSIONISTAS

ADPF NO RUMO
C E R T O !



GESTÃO DEMOCRÁTICA E DESCENTRALIZADA
• Manter a gestão compartilhada da Diretoria Executiva com 

o Conselho de Diretores Regionais da ADPF, bem como 
com os titulares e suplentes dos Conselhos Fiscais e de 
Ética, para a tomada das decisões estratégicas da entidade.

• Consolidar a “rede de comunicação instantânea” da ADPF 
como fórum de discussões e tomada de decisões entre 
todos os associados.

• Ampliar as representações locais da ADPF com a realização 
de eventos e fomentar o repasse direto de recursos para os 
associados do interior.

• Ampliar a participação direta dos associados com a 
realização de mais videoconferências, votações eletrônicas, 
consultas, pesquisas e utilização do “fale conosco” por 
telefone ou aplicativo.

ADMINISTRAÇÃO PROFISSIONAL E 
TRANSPARENTE

COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

• Continuar a profissionalização dos serviços da ADPF 
com a gestão de processos, treinamento e capacitação 
dos seus funcionários nas diretorias nacional e regionais.

• Aprimorar o processo PRETO NO BRANCO com 
detalhamento cada vez melhor das despesas com 
eventos, viagens e contratos da nacional e suas 
regionais.

• Aperfeiçoamento do FALE CONOSCO com a 
integração ao gerenciador eletrônico de tarefas para 
acompanhamento e monitoramento das demandas 
abertas pelos associados.

• Manter o canal TRANSPARÊNCIA com informativos, 
comunicados e mensagens aos associados divulgando 
as mais recentes prestações de contas, atas, 
expedientes e normas expedidas pela ADPF.

• Aperfeiçoar e fortalecer as ações de marketing 
institucional na mídia convencional e redes sociais.

• Executar ações de capacitação em media training, 
gerenciamento de crises em comunicação e em redes 
sociais.

• Manter a campanha de divulgação do trabalho do 
Delegado de Polícia Federal.

• Manter a TV ADPF, os informativos e os canais de 
comunicação variados conforme o perfil desejado pelo 
associado (eletrônico, impresso ou por telefone).

BEM ESTAR DO ASSOCIADO
• Criar a ADPF Saúde com profissionais dedicados a 

orientar e auxiliar os associados sobre Plano de Saúde e 
outras necessidades na área.

• Ampliar a rede de vantagens ADPF com novos 
convênios, benefícios, prêmios, campanhas e pacotes 
promocionais de viagens e culturais.

• Promover o projeto ADPF Família mediante a execução 
de um calendário anual de eventos e celebrações para a 
integração dos associados e de seus familiares em todo 
o país.

• Fornecer certificados digitais aos associados, por 
intermédio de parceiros, para prestação de serviços na 
internet.

DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: Carlos Eduardo Miguel Sobral
Vice-Presidente: Sebastião José Lessa
Secretário-Geral: Getúlio Bezerra Santos
Primeiro Secretário: Fernanda Costa de Oliveira
Segundo Secretário: Nelbe Ferraz de Freitas
Tesoureiro Geral: João Vianey Xavier Filho
Tesoureiro Substituto: João Thiago Pinto de Oliveira
1º Suplente: Edvandir Felix de Paiva
2º Suplente: Marília Ferreira Alencar
3º Suplente: Solange Vaz dos Santos

REFORÇO AO TRABALHO PARLAMENTAR
• Manter as parcerias nos trabalhos legislativos, prioritariamente, com Fórum Nacional dos Delegados de Polícia (FO-

NAED), sem prejuízo de construção de pauta comum com outras entidades, dentre elas, o Fórum das Carreiras Típicas 
de Estado (FONACATE), a ENCCLA, Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e Movimento de Combate à Corrução 
Eleitoral, (MCCE).

• Priorizar pontos estratégicos na agenda legislativa: PEC da Autonomia da PF, Lei Orgânica da PF, Reestruturação da PF 
com a criação dos “gabinetes de investigação”, Reforma do CP e do CPP.

• Manter calendário de visitas permanentes a parlamentares, tanto em Brasília como nas bases, para agendas legislativas 
e participação em audiências públicas.

• Manter suporte técnico para áreas de orçamento, redação legislativa e regimento interno da Câmara e do Senado, além 
de relações institucionais e de comunicação especializada em ações parlamentares.

CONSELHO FISCAL
Presidente: Nilson Vieira dos Santos
Vice-Presidente: Luiz Eduardo Navajas Telles Pereira
3º Titular: Tatiane da Costa Almeida
4º Titular: Valdecy de Urquiza e Silva Junior
5º Titular: Victor Neves Feitosa Campos
6º Titular: Marcus Vinicius da Silva Dantas
1º Suplente: Stenio Santos Sousa
2º Suplente: José Augusto Campos Versiani
3º Suplente: Anna Flávia Alves de Melo Michelan

CONSELHO DE ÉTICA
Presidente: Andréa Karine Pereira Assunção
Vice-Presidente: Eziel Ferreira Santos
Titular: Tiago Pinheiro de Oliveira Sena
Titular: Ohara Costa Fernandes
Titular: Alex Raniery de Freitas Santos
1º Suplente: Adilson Batista Bezerra
2º Suplente: Ricardo Márcio Rossi Sancovich
3º Suplente: Sergio Murilo de Lima


