
 Ao longo do período pré-eleito-
ral, o presidente da ACORS, Cel Fred 
Harry Schauffert, buscou entregar 
pessoalmente aos três candidatos 
mais cotados as propostas da entida-
de em médio prazo, na expectativa de 
que sejam implantadas já no próximo 
Governo. Licenciado por motivos de 
saúde, Raimundo Colombo recebeu o 
documento através do coordenador 
de seu Plano de Governo, Ubiratan 
Rezende, que por sua vez assegurou 
a pronta-integração das demandas 
apresentadas.
     O presidente da ACORS, Cel Fred 
Harry Schauffert, também recebeu o 
candidato Cláudio Vignatti, do PT, na 
sede da Associação. Acompanhado 
pelo Cel Alfredo Estanislau, Assessor 
da ACORS para a Reserva Remunera-
da, pela Ten Clarissa Dias Soares, 1a 
Secretária, pelo Ten Guilherme Silvy, 
Assessor Parlamentar, e pela equipe 
do candidato, o Cel Schauffert fez 
questão de frisar o interesse da enti-
dade de manter uma relação salutar 

com o Governo, esclarecendo os pleitos 
e a realidade enfrentada pelos Oficiais 

da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar no exercício de suas profissões.
     Em seu comitê, em Florianópolis, o candidato Paulo Bauer, do PSDB, recebeu o Cel Fred Harry Schauffert e 
o vice-presidente, Maj Wallace Carpes, demonstrando-se solícito em relação aos anseios da classe dos Oficiais 
Militares de Santa Catarina. Assim que destacou sua linha de trabalho, através da qual pretende implantar 
no Estado um modelo eficiente de gestão pública, o candidato fez questão de ler todo o conteúdo, esclarecer 
eventuais dúvidas e se colocar à disposição, caso eleito, para dar encaminhamento às demandas apresentadas 
pela ACORS.

Florianópolis, outubro de 2014
Informativo ACORS – Associação de Oficiais Militares de Santa Catarina
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Pró-ativa, ACORS 
repassa propostas aos 
candidatos ao Governo

Governador licenciado Raimundo Colombo, que atendeu a ACORS este ano em várias 
ocasiões, teve acesso às propostas da entidade através do coordenador 
do seu Plano de Governo, Ubiratan Rezende

Candidato Cláudio Vignatti, recebido na sede da associação Encontro com o candidato Paulo Bauer, no comitê do PSDB
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 Prezados Oficiais 
associados,

     Ao longo do plei-
to eleitoral vigente, a 
ACORS apresentou aos 
candidatos ao Gover-
no um rol de propos-
tas, a fim de dar uma 
dinâmica moderna 
e tornar a segurança 
pública de nosso Esta-
do mais efetiva.
     Sintetizamos as de-
mandas consideradas 
mais importantes para 
o momento presente, 
em número de 18, e 
entregamos aos três 
candidatos mais ex-

pressivos segundo as pesquisas. Dentre elas, destacamos: 
- Definir estratégias e políticas públicas de segurança como 
ações de Estado e não apenas como ações de Governo;
- Regulamentar o Regime Próprio de Previdência dos Mili-
tares Estaduais; 
- Designar Comandantes-Gerais da PMSC e do CBMSC atra-
vés da escolha por lista tríplice, selecionada pelos Oficiais 
Superiores das Instituições; 
- Antecipar as parcelas de subsídios previstas na LC 614/13;
- Garantir a recomposição periódica dos valores de subsí-
dios definidos na LC 614/13, perseguindo o referencial do 
subsídio do Judiciário que foi o que balizou toda a nego-
ciação;
- Retomar a autonomia administrativa dos Comandantes-
-Gerais, com subordinação direta ao Governador do Esta-
do; 
- Redistribuir os percentuais dos Fundos da Segurança Pú-
blica;
- Complementar o quadro de efetivo das Instituições Mili-
tares Estaduais; 
- Criar o Plano de Movimentação dos Militares Estaduais;
- E ainda alterar a Lei de Promoção dos Oficiais, a exemplo 
do que já ocorreu com as Praças.
     Os candidatos sinalizaram em anexar tais propostas 
aos seus planos de Governo e, diante disso, iremos acom-
panhar de perto para garantir a sua concretização. Enten-
demos que os Oficiais trilharam um caminho exitoso nos 
últimos 11 anos no aspecto classista de garantia de direi-
tos e no campo remuneratório, assim como reconhecemos 
que as conquistas são fruto do engajamento de cada um 
dos associados, na obediência incansável da Diretoria por 
uma estratégia de trabalho e na crença de um futuro sem-
pre melhor.
     Continuamos trabalhando em prol dos associados! E 
nossa atuação é propositiva.
 
Respeitosamente,
Wallace Carpes
Maj PM 1º Vice Presidente
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Registro
Recepção aos Cadetes

          O presidente da ACORS, Cel Fred Harry Schau-
ffert, recebeu no dia 17 de setembro mais de 100 
Cadetes PM e BM, além de um número expressivo 
de Aspirantes a Oficial do Quadro da Saúde, para 
apresentar a atual gestão da ACORS, as conquistas 
obtidas recentemente para os associados e os plei-
tos atualmente defendidos, em âmbito estadual e 
federal. Considerada um sucesso, não apenas pela 
significativa participação do público mas também 
pelo grande interesse despertado entre os convida-
dos, a reunião-jantar contou com uma palestra do 
Maj Wallace Carpes, vice-presidente da ACORS, que 
esclareceu as negociações salariais com o Governo; 
e com apresentações de dois Oficiais candidatos a 
Deputado Estadual, Cel Ivon de Souza e Cel Fátima.

Pressão em Brasília

     Uma comitiva da ACORS esteve em Brasília no iní-
cio de setembro acompanhando a tramitação de uma 
série de projetos que envolvem a classe dos milita-
res estaduais. Na companhia do Maj Sinval Júnior, 
da Feneme, o Tesoureiro da ACORS, Maj Luiz Eduar-
do Ardigó da Silva, o Assessor Parlamentar, Ten Gui-
lherme Silvy, e a Assessora do Quadro de Saúde, Ten 
Cirurgiã Dentista Márcia Regina da Silveira Aguiar, 
estiveram na Câmara Federal e no Senado, onde fo-
ram recebidos pelo deputado federal Jorginho Mello 
e pelos senadores Cássio Cunha Lima e Cacildo Mal-
daner. Entre os temas apresentados aos parlamen-
tares e senadores, a comitiva da ACORS esclareceu 
a posição dos militares estaduais em relação à PEC 
do Ciclo Completo de Polícia e alteração do código 
penal, à ADI que trata das Guardas municipais e ao 
PL 2292, relacionado à Polícia Administrativa, com 
previsão de ser votado em novembro.

Valorizando o passado da PM

   Dentro do projeto Memórias e Histórias, através 
do qual a ACORS está valorizando passagens e per-
sonagens que marcaram época na Polícia Militar e 
no Corpo de Bombeiros Militar em Santa Catarina, 
a equipe da ACORS esteve em Mafra no dia 4 de se-
tembro, entrevistando Cel Elvídio Petters, que co-
mandou a PMSC nos governos de Ivo Silveira e Celso 
Ramos. Além do presidente da ACORS, Cel Fred Har-
ry Schauffert, e da jornalista Ana Lavratti, a entre-
vista foi acompanhada pelo Maj Marcelo Pereira e 
pelo Comandante da Guarnição Especial de Mafra, 
Ten Cel Rogério Vonk. A reportagem já está no ar no 
menu Memórias e Histórias, no portal da ACORS. 

Serviço Público na
Constituição Federal

     Os diretores da ACORS fizeram questão de pres-
tigiar no dia 21 de agosto o lançamento da obra Ser-
viço Público na Constituição Federal, de autoria do 
Assessor Jurídico da entidade, advogado Noel Bara-
tieti. Editado pela Livraria do Advogado, o livro for-
nece orientações para quem procura total segurança 
jurídica ao selar parcerias na concessão de serviços 
públicos importantes, como transporte coletivo, for-
necimento de água, saneamento básico ou serviço 
de táxis.  “É um manual prático e objetivo para o 
gestor público ou executivo de empresa evitar depa-
rar-se com ilegalidades e abusos nessa relação”, ex-
plicado o autor, que é graduado em Direito e Mestre 
em Direito Administrativo pela UFSC.

A Galeria com fotos do Encontro está disponível nas 
páginas 4, 5 e 6 deste boletim e também no portal da 
ACORS, a partir do menu IACP 2014
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Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros 
Militar, Cel Marcos de Oliveira, com o 
Comandante do 1º BBM, Ten Cel 
Flávio Graff, vice-presidente da ACORS

VI Encontro de Oficiais Militares

Estande conjunto da ACORS e da Feneme: ponto de encontro de 
Oficiais Militares de todos os postos e estados na Feira Interseg 

 A ACORS teve participação expressiva no 
maior evento do país voltado à segurança pública, re-
alizado em Florianópolis de 9 a 11 de setembro. Para-
lelamente à 12a Conferência Executiva de Segurança 
Pública para a América do Sul (IACP), a ACORS promo-
veu o VI Encontro de Oficiais Militares de Santa Cata-
rina, que reuniu mais de 500 associados, os coman-
dantes-gerais PM e BM e três palestrantes do exterior 
– entre vários nacionais – no auditório Joaquina, no 
CentroSul.

ACORS recebe Oficiais de todo o país               em eventos paralelos ao IACP 2014 

Juliana Rupp, diretora da Oceano Eventos, e o Ten Cel Marcello 
Martinez Hipóllito: responsáveis pela programação e 
organização do VI Encontro de Oficiais Militares

Ten Diego Rodrigues Machado, assessor de 
comunicação da ACORS, recebendo 
os Cadetes PM na Feira Interseg

Maj Renato Abreu, 1º tesoureiro da ACORS, 
consolidando a logística dos eventos com 
André Palma e o Maj Sinval Júnior, da Feneme

Ten Clarissa Dias Soares, 1ª secretária da ACORS, 
e a Ten Márcia Silveira Aguiar, cirurgiã dentista 
assessora da ACORS para o quadro de saúde 

O presidente da ACORS, Cel Fred Harry Schauffert, ciceroneando 
o Comandante-Geral da PMSC, Cel Valdemir Cabral, e o Chefe da 
Assessoria Militar da Alesc, Ten Cel Oscar João Vasquez Filho

Cel Edison Ortiga e Cel Vieland Krieck: a Reserva 
da PM bem representada

Oficiais da Bahia prestigiam o estande da ACORS Cadetes BM: prestigiando as palestras dedicadas 
ao tema Modalidades de Prestação de Serviço de 
Guarda-Vida Civil 

Encontro teve como marca o auditório lotado ao 
longo de toda a programação

Deputado federal Jorginho Mello fez questão de 
conhecer o estande da ACORS após participar da 
Assembleia Geral da Feneme

Antônio Gavazzoni, Secretário de Estado da 
Fazenda, ciceroneado pelo Cel Schauffert 
e pelo Secretário-geral da ACORS, 
Ten Cel Sérgio Luís Sell

Palestra do Maj Wallace Carpes, vice-presidente 
da ACORS, despertou grande interesse de 
presidentes de associações de Oficiais 
militares de todo o país

CONTINUA

 No mesmo período, a ACORS também con-
tou com estande próprio na 14ª Feira Internacional 
de Tecnologia, Serviços e Produtos para Segurança 
Pública (Interseg), e participou ativamente da Assem-
bleia Geral da Feneme. Entre as autoridades que con-
duziram as palestras para presidentes de associações 
de Oficiais de todo o país, o vice-presidente da ACORS, 
Maj Wallace Carpes, apresentou o “case” da bem su-
cedida negociação salarial com o Governo catarinen-
se. Confira aqui e na próxima página algumas fotos 
do Encontro. A galeria completa encontra-se publica-
da no menu IACP 2014, no site da ACORS.
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Novas ações judiciais

         Os associados da ACORS que exercem função 
de comando e não recebem a Retribuição Financeira 
por Função (antiga Gratificação de Função) contam 
com a Assessoria Jurídica da entidade caso tenham 
interesse em ajuizar ação visando à cobrança da re-
ferida benesse.
     HISTÓRICO: A Lei Complementar n. 614, de 20 
de dezembro de 2013, que “Fixa o subsídio mensal 
dos Militares Estaduais, conforme determinam o § 
9º do art. 144 da Constituição da República e o art. 
105-A da Constituição do Estado e estabelece outras 
providências”, prevê, em seu art. 16: “O art. 6º da Lei 
Complementar nº 454, de 2009, passa a vigorar com 
a seguinte redação: Art. 6º Aos Militares Estaduais 
fica instituída retribuição financeira por função, 
quando no exercício de direção, comando de região, 
batalhão, guarnição especial, companhia ou pelotão, 
no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
do respectivo subsídio do posto. § 1º A praça que de-
sempenhar função de comandante de destacamento 
terá direito à mesma retribuição financeira prevista 
no caput deste artigo, sobre o subsídio de sua gradu-
ação”. Tal alteração legislativa suprimiu a expressão 
“isolados”, no que se refere à companhia ou pelotão. 
Assim, fará jus à referida benesse todo aquele Oficial 
que exercer função de direção, comando de região, 
batalhão, guarnição especial, companhia ou pelotão.
     OBJETIVO: Esta ação objetiva o reconhecimento do 
direito dos Oficiais que exercem função de comando 
de companhia ou pelotão, independentemente de se-
rem isolados, a receberem a Retribuição Financeira 
de Função.
     Outra ação possível é a de Acumulação de Função 
de Comando:
     HISTÓRICO: Dispõe o art. 6º da Lei Complementar 
454/2009 que, “aos militares estaduais fica instituída 
a Gratificação de Função, quando no exercício de di-
reção, comando de região, batalhão, guarnição espe-
cial, companhia ou pelotão isolados, no percentual 
de 10% (dez por cento) sobre o valor do soldo do pos-
to”. Assim, aquele Oficial que exerceu o Comando de 
mais de uma região, batalhão, guarnição especial, 
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VI Encontro de Oficiais Militares

Comandante da Guarda Civil da Espanha, Miguel Canellas Vicens Capitão da Gendarmeria Nacional da França, Jean-Paul de Azevedo

Coronel Carabiniere da Itália, Fabricio Di Simio, com o Maj PMSC Jorge 
Eduardo Tasca, que coordenou a mesa sobre Ciclo Completo de Polícia

Maj BM Alexandre Silva, homenageado pela ACORS após sua palestra so-
bre Boas Práticas na Operação Veraneio

Ten Cel BM César de Assumpção Nunes, responsável pela última palestra 
do encontro, emocionado com a homenagem prestada pela ACORS

companhia ou pelotão isolados, tem direito a 10% 
sobre o valor do soldo do posto para cada função de 
comando exercida, cumulativamente.
     OBJETIVO: Esta ação objetiva a cobrança retroati-
va da Gratificação de Função, tendo em vista que em 
alguns casos os associados exerceram mais de uma 
função de comando simultaneamente, mas recebe-
ram apenas o correspondente a uma delas.

Absolvição de Oficiais PM

     A Assessoria Jurídica da ACORS atuou em ação 
penal militar promovida pelo Ministério Público em 
face do Major J.S.S., acusado de ter praticado o crime 
de ofensa aviltante a inferior (art. 176 do CPM). O 
Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade, 
entendeu não existirem provas de que o acusado te-
nha praticado o crime e o absolveu por não consti-
tuir o fato infração penal.
     Em outra ação, na qual um Oficial da PM foi de-
nunciado em função da subtração de uma pistola 
que estava sob a sua responsabilidade “para utiliza-
ção no serviço policial”, os advogados da Baratieri 
produziram provas contundentes para absolver o 
acusado, resultando na absolvição do Oficial pelo 
magistrado responsável por sentenciar o processo.

Mandado de Segurança 
Preventivo 

     Também recentemente, a Assessoria Jurídica da 
ACORS impetrou Mandado de Segurança Preventivo 
contra ato do Comandante-Geral da Polícia Militar, 
de modo que a impetrante Cap Naíma Huk Amaran-
te não sofra qualquer desconto em folha a respeito 
dos valores pretéritos recebidos de boa-fé. Na refe-
rida decisão o magistrado acolheu o entendimento 
do STF, no sentido de que “... é incabível o desconto 
das diferenças recebidas indevidamente pelo servi-
dor, em decorrência de errônea interpretação ou má 
aplicação da lei pela Administração Pública, quando 
constatada a boa-fé do beneficiado”. Assim, acolheu-
-se os argumentos expostos pela impetrante, defe-
rindo a liminar para sustar qualquer desconto em 
sua folha de pagamento.

Direito Penal Militar

  A Baratieri Advogados oferece apoio jurídico de 
alto nível aos militares envolvidos em questões re-
ferentes ao Direito Penal Militar e Processual Penal 
Militar. Com vasto conhecimento em uma área do 
Direito ainda pouco difundida, os advogados à dis-
posição dos associados da ACORS vêm demonstran-
do grande eficiência e alcançando importantes vitó-
rias nos serviços disponibilizados. 
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       Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Mi-
litar em Santa Catarina, o Cel Marcos de Oliveira 
ingressou na vida militar em 1982, através do CFO 
da Polícia Militar. Sua meta, no entanto, sempre foi 
migrar para os bombeiros, onde desde 1987 vem 
galgando todos os postos. Entre Joinville, Blumenau 
e Florianópolis, atuou em Operações Veraneio, co-
mandou PEL, CIA e BTL, trabalhou no Centro de En-
sino, na Diretoria de Ensino, no Estado Maior-Geral 
e no Subcomando-Geral até chegar ao cargo máximo 
da corporação. E não é por estar no topo da hierar-
quia que ele se abstém de continuar “circulando”, 
compartilhando em todas as esferas o bom humor e 
o otimismo que já se tornaram marca registrada de 
sua gestão.
     “Busco não ficar muito tempo em minha sala, 
gosto de sair e participar do processo de forma efeti-
va. Vivo na Secretaria de Segurança Pública, na Casa 
Militar, nas Secretarias da Fazenda, Administração 
e Planejamento. Em dois anos, realizei três visitas 
oficiais a cada um dos 13 BBMs em Santa Catarina”, 
conta o Cel Oliveira, seguro das suas escolhas. “Des-
de cedo aprendi que quanto mais subimos na carrei-
ra, mais precisamos focar nas coisas que realmente 
interessam. Por isso gosto de observar, conversar 
com as pessoas, ouvir, refletir sobre as decisões e so-
bre a vida, e principalmente delegar, para ter mais 
eficácia e menos eficiência”, explica.
     Assim, conhecendo as situações “in loco” e distri-
buindo tarefas, o Comandante-Geral exercita a con-
fiança em seu modelo de liderança – pelo exemplo - 
inspirado em uma máxima do General Colin Powell, 
ex-Secretário de Estado dos Estados Unidos”: “O dia 
que seus soldados pararem de lhe trazer problemas 
será o dia em que você parou de liderá-los. Ou não 
confiam mais que você possa ajudá-los ou concluí-
ram que você não se importa!”. Sendo assim, o Cel 
Oliveira está permanentemente a postos para ouvir 
e compreender, valorizando as coisas boas, minimi-
zando os aborrecimentos e confiando que o fracas-
so é motivo para tentar novamente, com mais força 
e entusiasmo. Abaixo, vamos conhecer um pouco 
mais da “rara” rotina do Comandante longe da cor-
poração.

Como é sua rotina em família?
     Morei por 10 anos em São José, mas minha mu-
lher trabalhava no Colégio de Aplicação da Univali 

(CAU) em Tijucas e depois de 10 anos de estrada, re-
solvemos construir uma casa em Tijucas e inverte-
mos as coisas. Agora sou eu que caio na BR-101 todos 
os dias. Nós temos uma filha de 19 anos que cursa 
Medicina e um filho de 11 anos que estuda no CAU, 
onde a mãe trabalha. Até agora nenhum dos dois 
deu qualquer sinal de que pretende seguir a carrei-
ra militar. Creio que essa é uma decisão pessoal e 
não interfiro. Obviamente ficaria muito orgulhoso 
se um dia isso viesse a ocorrer!

Da rotina na “caserna”, qual hábito ou princípio 
o senhor aplica em família? 
     Minha mulher diz que sou enérgico e cobro as 
coisas com mais rigor, principalmente em relação 
às crianças, mas não penso assim. Sou organizado 
e tento ser bom pai e esposo. Infelizmente, as últi-
mas funções assumidas não me permitem muito 
tempo em família, motivo pelo qual tento aproveitar 
ao máximo cada dia de folga (quando o celular não 
toca!). Mas tenho uma família que entende e que me 
apoia muito, o que acaba facilitando as coisas.

É possível tirar folga da profissão de bombeiro?
     Minha vida como bombeiro sempre esteve ligada 
ao socorro pré-hospitalar, onde realizei muitos cur-
sos, dei aulas, escrevi livros. Assim, prestar primei-
ros socorros em acidentes de trânsito acabou sendo 
algo comum, quase rotina, mas penso que isso é nor-
mal para os bombeiros em geral, pois não dá para 
desligar ao encerrar o expediente. Particularmente, 
lembro de uma ocorrência em Blumenau, envolven-
do vários acidentados. Parei para ajudar as guarni-
ções e minha mulher também participou, mas em 
casa percebi como ela havia ficado impactada pela 
cena (vários feridos, sangue, mortes). De todos os 
casos em que agi, fora do expediente, felizmente as 
lembranças mais marcantes são casos bem sucedi-
dos onde conseguimos evitar um suicídio, realizar 
um parto de emergência, reanimar uma parada 
cardíaca ou salvar um afogado! Mais recentemente, 
passei a estudar emergências com produtos perigo-
sos, incêndios em edificações e gestão de desastres, 
além da atividade de liderança. Com o tempo, deixa-
mos de ser tão operacionais para atuar em questões 
mais teóricas, por isso penso que hoje e no futuro, 
minha atuação vai direcionar-se para a vida acadê-
mica no Centro de Ensino. 

Seu carisma e sua simpatia são públicos e notó-
rios. O senhor tem algum segredo para se man-
ter bem humorado?
     No expediente, tento não me aborecer com as 
coisas chatas que enfrentamos todos os dias e valo-
rizar as coisas boas! É uma questão de ver o mundo 
de forma otimista. Sempre fui assim, alegre e bem 
humorado, feliz! Sou muito agradecido por tudo que 
construí e valorizo muito o sentimento da gratidão! 
Penso que o que deu certo é fruto do trabalho con-
junto. Quando as coias não dão certo, a culpa é mi-
nha! Não dá para ficar reclamando. 

Garantia de b    m humor no
comando dos b    mbeiros


