
     A ACORS realizou, no dia 18 de março, sua primeira Assembleia Geral Ordinária de 2014. Conduzida pelo 
Ten Cel Sérgio Luís Sell, Presidente em exercício, a assembleia foi marcada pela análise e aprovação dos três 
itens da pauta:

1) a prestação de contas relativa ao ano de 2013;
2) a manutenção da taxa mensal de contribuição e,
3) a utilização do Fundo de Reserva para ações voltadas à valorização dos Oficiais Militares Estaduais associa-
dos.

Florianópolis, março de 2014
Informativo ACORS – Associação de Oficiais Militares de Santa Catarina
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Assembleia Geral aprova contas, 
define arrecadação e 
investimentos da ACORS

     Apresentadas pelo Major Luiz Eduar-
do Ardigó da Silva, Tesoureiro Geral da 
ACORS, a prestação de contas do exercí-
cio de 2013 foi aprovada por unanimida-
de pelos presentes. Na sequência, foram 
apresentadas pela diretoria e pela assem-
bleia diferentes propostas envolvendo a 
contribuição mensal dos associados, sen-
do que a maioria votou pela manutenção 
do percentual de 1,31% do subsídio do 2º 
Tenente. Por fim, com orientação do setor 
contábil da entidade, entrou em discus-
são a aplicação do Fundo de Reserva da 
ACORS.

 Por tratar-se de associação sem fins lucrati-
vos, a ACORS possui restrições em relação à 
aplicações financeiras, justamente por não 
visar ao lucro. Após profícuo debate, foi 
aprovada a utilização de até metade do va-
lor disponível no Fundo de Reserva em cam-
panhas, eventos e mobilizações que venham 
ao encontro das demandas e dos anseios dos 
associados da ACORS.
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Palavra do Presidente
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Caros Oficiais, Policiais Militares e Bombeiros 
Militares
 
     Muito se tem ouvido no contexto nacional sobre 
conversas envolvendo os Militares Estaduais e dis-
cursos disparados contra as Polícias Militares. A en-
fática atuação das PMs em manifestações populares, 
decorrentes dos desmandos de políticos e de recor-
rentes denúncias de indícios de corrupção, muniu 
ainda mais quem já estava a postos para nos criticar, 
em muitos casos sem conhecer as diretrizes que nor-
teiam nossa conduta.
     Às Polícias Militares compete manter a ordem, 
utilizando a força necessária dentro das normas em 
vigor. Os excessos devem ser apurados, porém não 
visualizo outro ente público que possa atuar nesse 
sentido com tamanha maestria. Nesse contexto, o 
momento é pertinente para os Oficiais Militares Es-
taduais demonstrarem sua coesão, refletindo, agin-
do e refutando discursos que venham a denegrir as 
Corporações Militares Estaduais.
     Através da mídia, a ACORS tem cumprido muito 
bem esse papel, sempre buscando novas possibilida-
des para divulgar os valores das nossas Corporações, 
sem se distanciar de sua primeira atribuição, que é 
bem atender o associado. A campanha em vigor, por 
exemplo, que enaltece os Oficiais Militares Estadu-
ais, nossas Corporações e nosso Estado, repercutiu 

nacional e internacionalmente. Foi objeto de elo-
gios, na maioria dos casos, mas também de algumas 
críticas e questionamentos, em especial de quem 
nos julgava manipuláveis, e agora percebe a sabedo-
ria com que temos trilhado a trajetória associativa.
     Esse caminho associativo não tem mais volta. Por 
mais que digam, briguem e esperneiem, somos cien-
tes da nossa força, e temos atingido os nossos obje-
tivos de forma ordeira, bem orquestrada e pontual. 
Nos mantemos na vanguarda das lides institucionais 
e associativas, sem vaidades ou “segundos” interes-
ses por parte dos dirigentes, imbuídos somente do 
propósito de servir aos associados.
     Sempre comprometida, a ACORS tem a tranquili-
dade de dizer que nenhuma decisão é tomada sem a 
devida análise dos fatos. Difíceis, necessárias e às ve-
zes incompreendidas, as decisões são sempre toma-
das após profícuo estudo e debate, o que nos motiva, 
inclusive, a ampliar a nossa representatividade, au-
mentando a atuação da ACORS em âmbito nacional. 
Como dizem, “é em Brasília que as decisões que nos 
atingem com mais ferocidade acontecem”.
     A nosso favor, temos a organização, a hierarquia 
e a representatividade nos 295 municípios de Santa 
Catarina, onde os Oficiais se relacionam com a socie-
dade e também com a classe política. Isso nos lem-
bra que, em breve, terremos mais um embate políti-
co. E novamente devemos analisar o cenário e votar 
da forma correta, de preferência naquele candidato 
que melhor nos representar. Pensemos sobre isso.
     Finalizando, nós, Oficiais Militares Estaduais - 
Coronéis, Tenentes Coronéis, Majores, Capitães, Te-
nentes, Aspirantes e Cadetes, da ativa e da reserva, 
devemos buscar a sapiência política e institucional, 
pois somente assim teremos condições de entender 
nossa história, as decisões que tiveram e que tem 
que ser tomadas, e o caminho que devemos seguir. 
Nossas decisões hoje irão impactar nosso futuro e, 
consequentemente, outras tomadas de decisões. Por 
isso sempre digo que estou bem quando perguntam 
como estou. Se eu não me sentir bem, quem se senti-
rá assim por mim?
 
Respeitosamente,
Ten Cel Sérgio Luís Sell
Vice-presidente da ACORS 
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Registro

Recepção ao Quadro de Saúde

     O presidente da ACORS, Cel Fred Harry Schauffert,
esteve reunido com os alunos do curso de formação 
de Oficiais do Quadro de Saúde da PMSC em sua pri-
meira semana de aula. Composta por cinco médicos 
e seis cirurgiões dentistas, a turma teve a oportu-
nidade de conhecer o histórico, o perfil e as prio-
ridades da Associação que representa os Oficiais 
Militares em Santa Catarina. Também participaram 
do encontro dois assessores da ACORS: a 2° Ten PM 
Cirurgiã Dentista Márcia Regina da Silveira Aguiar, 
Assessora para Assuntos de Interesse do Quadro de 
Oficiais de Saúde, e o 1° Ten PM Diego Rodrigues 

Machado, Assessor de Comunicação.

Batalhão de Operações Aéreas

     O Assessor Parlamentar da ACORS, Maj PM Walla-
ce Carpes, foi homenageado na solenidade em come-
moração aos quatro anos de atividades do Batalhão 
de Operações Aéreas, BOA, do Corpo de Bombei-
ros Militar. A cerimônia, no dia 20 de janeiro, foi 
prestigiada pelo Governador do Estado, Raimundo 
Colombo, pelo Secretário de Estado da Segurança 
Pública, César Augusto Grubba, pelo Comandante-
Geral do Corpo de Bombeiros Militar, Cel BM Mar-
cos de Oliveira, e pelo Comandante-Geral da Polícia 
Militar, Cel PM Nazareno Marcineiro, entre outras 
autoridades. Além da homenagem ao Major PM Co-
mandante do helicóptero Arcanjo, foram entregues 
as Medalhas de Mérito Bombeiro Militar, Medalha 
Comemorativa aos 50 Anos de Salvamento Aquático 
e Medalha Comemorativa aos 25 Anos do Serviço de 
Atendimento Pré-Hospitalar, entre outros tributos 
prestados.

Novo Comandante

      O 1º Tesoureiro da ACORS, Ten Cel BM Flávio Ro-
gério Pereira Graff, assumiu no dia 25 de fevereiro 
o Comando do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros 
Militar, em Florianópolis, em substituição ao Ten Cel 
Carlos Charlie Campos Maia, que a partir de agora se 
dedica ao Curso de Altos Estudos Estratégicos. Para 
o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar, 
Cel Marcos de Oliveira, é grande a expectativa em 
torno da gestão do novo Comandante, consideran-
do-se as corajosas inovações e o contínuo aprimo-
ramento promovido pelo Ten Cel Graff no processo 
de educação dos bombeiros militares. Entre outras 
iniciativas, o ex-Comandante do Centro de Ensino do 
Corpo de Bombeiros Militar criou um dos principais 
eventos para aproximar a corporação da sociedade. 
Realizado em alusão ao aniversário do CBMSC, o 
projeto Um Dia de Bombeiro reuniu mais de 4.500 
pessoas no Parque de Coqueiros, em Florianópolis.

Produção literária

     Com apoio da ACORS, o Maj Marcus Roberto Clau-
dino lançou na Assembleia Legislativa o livro Mor-
tos Sem Sepultura - O desaparecimento de pessoas e 
seus desdobramentos. A renda obtida com a comer-
cialização da obra será destinada ao Grupo de Apoio 
aos Familiares de Desaparecidos.

Presidente da ACORS com médicos e cirurgiões dentistas

Governador Raimundo Colombo cumprimenta o Maj Wallace 
Carpes

Ten Cel Flávio Graff e o Ten Cel Carlos Charlie Campos Maia

Ten Cel Sérgio Luís Sell parabeniza o autor da obra
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a revista TAM nas Nuvens pessoalmente, das mãos 
do 1º Tesoureiro da ACORS, Ten Cel Flávio Graff, e 
não apenas demonstrou satisfação e gratidão pela 
iniciativa como também se dispôs a registrar, em 
foto, a ocasião.
     Os outdoors começaram a ser exibidos em janei-
ro de 2014 em pontos de grande concentração de 
turistas, como a rodovia SC-401 e o acesso ao aero-
porto Hercílio Luz, em Florianópolis. As peças, com 
imagens distintas, traziam as seguintes chamadas: 
“Segurança, um atrativo presente em todo o estado, 
o ano inteiro”; “Santa tranquilidade: viva o estado 
mais seguro do Brasil”; e “Estado mais seguro do 
país: nossa missão é garantir este cenário, 365 dias 
por ano”.

Debate sobre Segurança

     Para encomendar a campanha destacando a pri-
vilegiada condição da Segurança Pública em Santa 
Catarina, a diretoria da ACORS se baseou em dados 
da Pesquisa Nacional de Vitimização, da Secretaria 
Nacional de Segurança Pública, que confirmam ser 
SC o Estado com menos pessoas vítimas de violên-
cia no país. Segundo o levantamento, apenas 17% 
da população foi atingida por qualquer forma de 
violência, seja ela causada por crimes, fraudes, aci-
dentes de trânsito, agressões, ofensas morais e furto 
ou roubo de veículos.
     Na mesma esteira, a pesquisa mostra que Floria-
nópolis é considerada a capital em que as pessoas 
mais se sentem seguras no país, e que a PMSC é uma 
das mais confiáveis corporações policiais do Brasil. 
Por sugestão da assessora de imprensa da ACORS, 
jornalista Ana Lavratti, a campanha deu margem 
a um debate ao vivo sobre o tema, com uma hora 
de duração. O Ten Cel Marcello Martinez Hipólito, 
Comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar e As-
sessor de Legislação Institucional da ACORS, repre-
sentou a entidade no programa Conversas Cruzadas 
de 30 de janeiro, na TVCom.
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Bombeiros Militares em todas as 
cidades

     O Pleno do Tribunal de Justiça de Santa Catari-
na, órgão máximo do Judiciário Estadual, declarou 
inconstitucional, no dia 19 de março, que Bom-
beiros Militares não possam atuar em municípios 
com bombeiros voluntários conveniados. A Asses-
soria Jurídica da ACORS ingressou na ADI envol-
vendo o art. 10, §3º, parte final, da Lei Estadual n. 
16.157/2013, como “amicus curiae” (amigo da corte) 
e comemorou a decisão unânime dos magistrados. A 
ação pedia a retirada da emenda que permitia que 
os municípios conveniassem com os Corpos de Bom-
beiros Voluntários para a prevenção e fiscalização 
das Normas de Segurança Contra Incêndio (NSCI) e 
que estes atuassem de forma privativa, excluindo a 
ação dos Bombeiros Militares neste sentido. Com a 
decisão que retirou a validade da emenda, os magis-
trados reafirmaram a competência do CBMSC para 
atuar em todas as cidades do Estado, de forma con-
corrente (Estado e município), já a partir da publica-
ção do referido Acórdão.

Ação Coletiva

   Também no mês de março, a Ação Ordinária Co-
letiva nº 0500125-42.2013.8.24.0023 (023.13.500125-
3) foi julgada inteiramente procedente, impedindo 
o Estado de reter o imposto de renda sobre licen-
ças especiais (ou prêmio) indenizadas. Ainda cabe 
recurso, mas tudo leva a crer que a sentença será 
mantida, considerando-se a jurisprudência a favor 
do pedido. A retenção na fonte envolve quantias ex-
pressivas mas a partir de agora será possível perce-
ber integralmente os valores ao converter judicial-
mente as licenças não usufruídas.

Ação penal

     A Assessoria Jurídica da ACORS empreendeu to-
dos os esforços em defesa de um Oficial associado, 
denunciado pela suposta prática dos crimes de 
difamação (oito vezes) e injúria (oito vezes), pre-

vistos nos arts. 215, 216, 218 e 223 do Código Penal 
Militar. A Tavares Associados participou da oitiva 
de 21 testemunhas da acusação e seis da defesa, 
além do interrogatório do acusado e apresentação 
de inúmeros expedientes. Após longa instrução pro-
cessual, sobreveio sentença de absolvição do réu. 
Ainda cabe recurso e a Assessoria da ACORS contin-
uará defendendo o associado, certa de que não ex-
istem elementos constitutivos dos tipos penais para 
incriminá-lo.

Processos administrativos e 
criminais

     Além de patrocinar diversas ações visando a  
reaver os direitos suprimidos dos Oficiais, a Asses-
soria Jurídica da ACORS apoia os associados em pro-
cessos administrativos e/ou criminais, participando 
de audiências e praticando todos os atos em defesa 
do Militar envolvido. Paralelamente, atua em diver-
sas ações em nome da ACORS, incluindo aquelas 
com efeitos e repercussão sobre toda a classe dos 
Oficiais, como a ADI 2008.031805-9 (TJSC), ADI 4886 
(STF), ADI 4202 (STF), ADI 4873 (STF), e o Recurso 
Extraordinário n. 608.588, que tramita no STF.

Regulação da investigação criminal
por Oficiais da Polícia Militar
 
     A ACORS vem monitorando, desde o ano de 2011, 
a tramitação do Projeto de Lei n. 2291, do deputa-
do federal Gean Loureiro, que estende o Poder de 
Polícia Judiciária Militar a todos os Oficiais, além de 
proporcionar independência e autonomia na con-
dução destas investigações. Este ano, no dia 19 de 
março, o PL foi retirado da pauta da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, da Câmara dos 
Deputados, por acordo dos líderes da CCJC. Mobili-
zada, a ACORS vem somando forças à Feneme para 
agilizar e otimizar a tramitação do PL que, em linhas 
gerais, decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a investigação criminal 
conduzida por Oficiais de Polícia Militar nos crimes 
militares praticados por policiais militares.
Art. 2º As funções de polícia judiciária militar e a 
apuração de infrações penais militares exercidas 
por Oficiais de Polícia Militar são de natureza jurídi-
ca, essenciais e exclusivas de Estado.
§ 1º Ao Oficial de Polícia Militar, na qualidade de au-
toridade policial, cabe a condução da investigação 
criminal por meio de inquérito policial militar, que 
tem como objetivo a apuração das circunstâncias, 
materialidade e autoria das infrações penais mili-
tares praticadas por policiais militares.
§ 2º Durante a investigação criminal cabe ao Oficial 
a requisição de perícia, informações, documentos e 
dados que interessam à apuração dos fatos.
§ 3º A investigação criminal será conduzida pelo Ofi-
cial com isenção, imparcialidade, autonomia e inde-

pendência.

Comunicação

Repercussão nacional

      A nova campanha publicitária da ACORS valoriza 
uma classe que prima pela excelência na gestão da 
segurança pública: os Oficiais da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros Militar. Sob o conceito “Santa 
Catarina: oficialmente o estado mais seguro do Bra-
sil”, a campanha destaca o papel preponderante dos 
Oficiais Militares na consolidação de um cenário 
privilegiado, considerando-se a positiva posição do 
Estado na Pesquisa de Vitimização e no Anuário Na-
cional de Segurança Pública, ambos da SENASP.
     Com acompanhamento do Assessor de Comuni-
cação da ACORS, Ten Diego Rodrigues Machado, a 
campanha desenvolvida pela Agência Ezcuzê con-
templa mídia exterior (outdoor), meios digitais e 
anúncio em uma revista de circulação nacional. O 
governador do Estado, Raimundo Colombo, recebeu 

Anúncio de página inteira na revista TAM nas Nuvens: 
repercussão nacional

Ten Cel Flávio Graff apresenta o anúncio ao Governador Colombo 
na presença do Comandante-Geral CBM, Cel Marcos de Oliveira

Ten Cel Marcello Martinez Hipólito no programa Conversas 
Cruzadas

Assessoria Jurídica
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Cerimônias na ALESC

     Através de seu presidente, o Cel Fred Harry 
Schauffert, a ACORS marcou presença em dois 
eventos de grande relevância para a política catari-
nense, no mês de fevereiro. No dia 3, na Assembleia 
Legislativa, o presidente e o Assessor Parlamentar 
da ACORS, Maj Wallace Carpes, prestigiaram a pos-
se do Deputado Romildo Titon na presidência da 
Casa, e no dia 4 o Cel Fred Harry Schauffert voltou 
à ALESC para a solenidade de leitura da Mensagem 
do Governador, em que Raimundo Colombo desta-
cou os indicadores sociais e econômicos que colo-
cam Santa Catarina como referência para o Brasil.

Assessoria Parlamentar
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Código Ambiental Estadual

     A ACORS manifestou-se publicamente, critican-
do o PL 006.7/2014 - que pretende alterar o Código 
Ambiental Estadual. Para o presidente da entidade, 
Cel Fred Harry Schauffert, trata-se de um retroces-
so na resolução de conflitos extrajudiciais na área 
ambiental em Santa Catarina. Confira a íntegra do 
pronunciamento:
     “A legislação atual testemunha a maturidade que 
essa temática alcançou, permitindo que a Polícia 
Ambiental, ao se deparar com uma infração, reali-
ze a autuação e promova um Procedimento Admi-
nistrativo Ambiental para que o autor do fato pos-
sa contradizer aquilo que está sendo constatado. 
A esfera administrativa é prevista em Lei a fim de 
não judicializar todas as infrações. Com isso, medi-
das administrativas ambientais são definidas sem 
necessidade de notícia crime e, consequentemente, 
processo criminal. Caso contrário, todas as análises 
de infrações deverão ser realizadas inteiramente e 
exclusivamente pela FATMA ou se transformar em 
processos judiciais.
     Entendendo que a FATMA não possui estrutura 
logística e de pessoal para suprir a necessidade de 
todo o Estado, podemos concluir que a maioria das 
infrações ambientais deixarão de ser responsabili-
zadas ou se transformarão em processos criminais. 
Ou seja: o agricultor que cometer infração ambiental 
terá dificuldade em acessar uma esfera administrati-
va ambiental, ficando à mercê de uma judicialização 
criminal do fato.
     Diante disso, percebendo o que esse retrocesso 
representa ao agricultor familiar, ao setor produ-
tivo ou mesmo à preservação da Ordem Pública, a 
ACORS manifesta-se veementemente contrária à al-
teração do código ambiental conforme apresentada 
no PL 006. É prudente ainda esclarecer que nenhu-
ma das emendas apresentadas ao código ambiental 
em 2013 prevê a supressão de competência da Polí-
cia Ambiental.
     Oportunista, este fato novo visa a enfraquecer 
a competente e presente Polícia Militar Ambiental, 
prejudicando na mesma esteira o setor produtivo e 
a agricultura familiar catarinenses. Concluo, ques-
tionando a quem interessa esse enfraquecimento de 
Santa Catarina na área ambiental? Certamente não 
aos catarinenses.
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Conselho de Segurança Pública

     O Ministério da Justiça, através do Conselho Na-
cional de Segurança Pública, está promovendo uma 
série de Diálogos Regionais, com etapas em cinco 
cidades, a fim de lançar as bases para a realização 
da 2ª Conferência Nacional de Segurança Pública, o 
CONSEG 2015. As etapas regionais ocorrem ao longo 
do mês de abril em Goiânia, nos dias 1º e 2, no Rio de 
Janeiro, dias 9 e 10, em Belém, dias 14 e 15, em Porto 
Alegre, dias 24 e 25 – com a presença do Secretário 
Geral da ACORS, Ten Cel Abelardo Bridi -, e em For-
taleza, dias 28 e 29.
     Cada etapa regional terá no mínimo duas plená-
rias, com o objetivo de debater o impacto da 1ª Con-
ferência Nacional de Segurança Pública, bem como 
a implementação de suas deliberações, e de prepa-
rar a próxima edição do evento, em 2015. Após os 
Diálogos Regionais, será realizada em Brasília uma 
etapa nacional (anunciada para 19 a 21 de maio 
mas com data sujeita à alteração). Poderão partici-
par desta etapa 54 representantes do Nordeste, 42 
do Norte, 24 do Centro-Oeste, 24 do Sudeste e 18 da 
Região Sul, contemplando, conforme especificado 
no Regimento Interno, três segmentos distintos: Po-
der Público, trabalhadores da Segurança Pública e 
sociedade civil.

Atuação Nacional
Direito à Segurança

Será realizado em São José do Rio Preto (SP), no 
dia 11 de abril, o Congresso Internacional Repen-
sando o Direito à Segurança. Dirigido a profissio-
nais das carreiras jurídicas, policiais, do jornalis-
mo e do meio acadêmico, o evento contará com a 
exposição do Ten Cel Marcello Martinez Hipólito, 
Assessor de Legislação Institucional da ACORS, 
na mesa-redonda O ciclo completo de polícia e 
propostas legislativas no Congresso Nacional. 
Está confirmada a presença de debatedores de 
Moçambique, da França e da Espanha. Infor-
mações pelo cpi5p5@policiamilitar.sp.gov.br.   

        Diretoria reunida    

Um dia após prestigiar a posse de Romildo Titon na 
Alesc, o presidente da ACORS acompanhou a leitura da 
Mensagem do Governador

Raimundo Colombo com o presidente da ACORS, Cel 
Fred Harry Schauffert, e o presidente da ABVO, Cel 
Rogério Martins.

Divulgação ABVO

     Além das inúmeras atividades realiza-
das in loco, na Assembleia Legislativa, nos 
batalhões e junto aos Comandos-Gerais 
PM e CBM, os diretores e assessores da 
ACORS reúnem-se mensalmente na sede 
da entidade. Aqui, os registros das reu-
niões realizadas nos meses de janeiro, fe-
vereiro e março de 2014.
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     Há exatos quatro anos o Cel Ivon de Souza deixa-
va a Polícia Militar, após 30 anos de dedicação, para 
usufruir da merecida Reserva Remunerada. Com a 
experiência e o fôlego de quem ocupou importantes 
posições na Ativa – como o comando do Batalhão de 
Biguaçu, da APM e a chefia da Casa Militar da ALESC 
justamente durante a tramitação da Lei da Reque-
rida - o Cel Ivon até poderia aposentar a farda, mas 
jamais se afastar de uma rotina a serviço da socieda-
de. O candidato mais votado nas eleições para Pre-
feito de Palhoça, ainda que por questões jurídicas te-
nha sido impedido de assumir o cargo, não esconde 
o otimismo em relação ao seu próximo pleito. Como 
pré-candidato a Deputado Estadual pelo PR, ele fa-
lou com o Boletim da ACORS sobre suas prioridades 
e o link que pretende manter com a corporação e as 
associações que representam os militares estaduais.

Sua família tem tradição na PM e na política. 
Como o senhor descobriu essas vocações?

A corporação foi para mim um grande começo e 
a razão de toda minha vida profissional. Só quem 
passa anos servindo a nossa PM sabe a honra que a 
farda nos traz. A vocação para servir e ajudar tam-
bém me despertou para a política, para contribuir 
com a sociedade. Atendimento a crianças, animais 
e associações de bairro sempre tiveram minha aten-
ção especial. Foi com a ajuda dessa sociedade civil 
organizada que atingimos a marca dos 30 mil votos 
em Palhoça. Mas eu queria contribuir ainda mais, 
como fez meu pai quando era prefeito da cidade na 
década de 70.

Apesar de ter sido o candidato mais votado, o se-
nhor não pôde assumir a Prefeitura de Palhoça. 
Qual a maior lição tirada deste pleito?

Não assumimos o mandato mesmo a aprovação mas-
siva da população e a vitória expressiva nas urnas, 
mas por outro lado esse processo deixou de bom a 
relação com os eleitores. O nosso nome cresceu mui-
to, a sociedade pode ver o que estava acontecendo 
de fato na cidade e quem estava com a razão. Pode-
mos não ter chegado a ocupar o posto de prefeito, 
mas a nossa contribuição para acabar com a corrup-
ção em Palhoça está sendo bastante efetiva.

O que o motiva a permanecer atuante no âmbito 
da política?

A recepção das pessoas. Hoje temos uma responsa-
bilidade muito grande com quem confiou na gente. 
Não podemos abandonar o trabalho desenvolvido 
na área social e nem a confiança do eleitor no polí-
tico que se comprometeu com um trabalho transpa-
rente e sem vícios.

Em Santa Catarina, várias Leis alteraram a roti-
na dos Oficiais da Polícia e do Corpo de Bombei-
ros nos últimos anos, com mudanças que vão do 
Subsídio mensal à ampliação do poder de polícia 
dos bombeiros militares. Como o senhor avalia 
as recentes conquistas e os desafios que perma-
necem?

O subsídio dos militares e o poder de polícia para os 
bombeiros foram conquistas importantes e que pre-
cisamos ampliar. O subsídio tem de se manter atu-
alizado, com o valor preservado frente à inflação, e 
o poder de polícia deve ser exclusivo de agentes do 
Estado, não podemos permitir a terceirização desse 
tipo de atividade. Temos aqui duas instituições das 
mais capacitadas do país, a PM e o CBM. Não há ne-
cessidade de incluir associações e entidades - com 
ou sem fins lucrativos - nas atividades fim das nos-
sas corporações.

Em nível nacional, inúmeros Projetos de Lei di-
zem respeito aos policiais e bombeiros militares. 
O senhor tem acompanhado as mudanças suge-
ridas? Como imagina a cenário nos próximos 
anos?

Sim, acompanho e com bastante cautela. Por isso 
precisamos de representantes eleitos para os par-
lamentos. Precisamos de vozes nos representando 
para evitar que nossos interesses sejam prejudica-
dos. Precisamos de eleitos que conheçam e vivam a 
nossa realidade, só assim teremos defensores leais à 
nossa farda.

Na polícia e na política: 
vocação para servir
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