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No dia 2 de março de 2020, em estrito acordo com seu Estatuto, a ACORS deu 
início ao processo eleitoral, com a divulgação do edital para a composição da 
Comissão Eleitoral, responsável por definir como se dará o pleito, acompanhar 
a campanha, a votação e a apuração dos votos. Com as mudanças na rotina, 
no entanto, impostas pela Quarentena e o Decreto do Governo do Estado 
para que as pessoas permaneçam em isolamento social, a fim de inibir a 
curva de disseminação da Epidemia de Covid-19, a ACORS precisou recuar no 
cronograma.

Amparado na posição do Conselho Fiscal e no Parecer Jurídico do escritório 
Baratieri Advogados Associados, que presta Assessoria Jurídica à ACORS, o 
presidente Cel Sérgio Luís Sell submeteu as orientações à Diretoria Executiva, 
que corroborou com o adiamento das Eleições em caráter Sine Die, ou seja, 
sem data pré-determinada para que o processo eleitoral seja retomado.

Para o advogado Noel Baratieri, “A situação de profunda anormalidade e 
excepcionalidade ocasionada pela Pandemia decorrente do novo Coronavírus 
(Covid-19) impede o prosseguimento do processo eleitoral”. Ele orienta pela 
“retomada apenas quando desaparecerem as restrições e limitações impostas 
pelas autoridades governamentais. Se não for possível realizar as Eleições até 
o término do prazo da atual direção da ACORS, deve ser prorrogado o mandato 
até que se finalize o pleito eleitoral”.

No extenso documento, em que a realidade de Pandemia mundial e o 
Estatuto da ACORS são confrontados para buscar uma solução, o escritório 
Baratieri também recomenda que quando o Governo autorizar a sociedade 
a retomar a rotina, permitindo que a Associação desencadeie novamente o 
processo eleitoral, tudo seja feito desde a primeira etapa, com nova chamada 
para a composição da Comissão Eleitoral, e com a manutenção dos prazos 
originalmente fixados.

Neste sentido, o Cel Sérgio Luís Sell não só lamenta a situação, como requer 
a compreensão dos Associados em relação às mudanças não previstas, 
porém necessárias, que também englobam o adiamento da Assembleia Geral 
Ordinária de prestação de contas, originalmente agendada para 27 de março.
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Voto é facultativo e presencial 

Processo eleitoral será retomado 
desde o início, preservando os prazos

Os vice-presidentes Cel BM Gladimir Murer 
e Abelardo Bridi com o presidente, Cel 

Sérgio Luís Sell, na data da posse em 2018



GESTÃO 2018-2020

Diretoria Executiva
Presidente: Cel PM RR Sérgio Luís Sell
1º Vice-presidente: Cel PM RR Abelardo Camilo Bridi
2º Vice-presidente: Cel BM RR Gladimir Murer
Secretária-geral: Cap BM Natália Cauduro da Silva
1º Secretário: Cap PM Tatiano Cabral Broering
2º Secretário: Ten Cel PM Sinval Santos da Silveira Júnior
Tesoureiro-geral: Cel PM RR Luiz Eduardo Ardigó da Silva
1º Tesoureiro: Cap BM Fábio Fregapani Silva
2º Tesoureiro: Cel PM RR José Alfredo Estanislau

Conselho Fiscal:
Cel PM RR Marlon Jorge Teza
Cel PM RR Cleres Alberto Steffens
Ten Cel PM Marcelo Egídio Costa

Assessorias:
Parlamentar Estadual: Cel PM RR Leibnitz Martinez Hipólito
                           Cap PM Tatiano Cabral Broering
                           Cap PM Tony Nelson Passos Oliveira

Parlamentar CBM: Ten Cel BM Deivid Nivaldo Vidal

Parlamentar Federal: Ten Cel PM João Paulo Herbst Vieira

Comunicação: Maj PM Diego Rodrigues Machado
           1º Ten BM Ian Triska

Jurídica: 1º Ten PM Leonardo Quadros Schroeder Pontes
                   1º Ten PM Philipe Rapozo

Informática: Maj BM Diego Felipe Marzarotto
Publicações: Cel BM RR Marcos de Oliveira
Revista Ordem Pública e Defesa Social: Cel PM RR Aldo Antônio 
dos Santos Júnior

Assessoria dos Militares da Reserva: Cel Edson Carlos Ortiga 
(Presidente da Associação Elói Mendes)

Quadro de Saúde: Cap Dent PM Márcia Regina da Silveira

Eventos Associativos e Institucionais: Ten Cel PM RR Vieland Krieck
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ATUALIZE SEU CADASTRO
Prezado Oficial associado.

A ACORS dispõe de um aplicativo para facilitar a interação 
com seus associados. Lembre de baixar o APP ACORS no 
seu celular. Havendo alteração de telefone, endereço ou 
e-mail, por favor, nos informe. Basta escrever para acors@
acors.org.br com o título “Atualização de cadastro”. 
Só assim poderemos manter o nosso banco de dados 
atualizado e os associados bem informados.

ACORS NAS REDES SOCIAIS
@ASSOCIACAOACORS
ACORSSANTACATARINA

Reunião ordinária de diretoria



AGENDA DO PRESIDENTE
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No dia 14 de janeiro, o presidente da ACORS representou a entidade na solenidade 
de passagem da Chefia do Estado Maior Geral da Polícia Militar, quando o Cel Carlos 
Alberto Fritz Bueno transmitiu o cargo ao Cel Luciano Valfredo Pinho. 

No dia 10 de janeiro de 2020, o presidente da ACORS, Cel Sérgio Luís Sell, e o 
Assessor Parlamentar Estadual, Cel Leibnitz Martinez Hipólito, participaram da 
Semana Zero do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar. Ao longo de 
uma hora e meia, apresentaram aos 43 Cadetes aprovados para o CFO as bases 
da atividade associativa, conquistas e pleitos dos Militares Estaduais em Santa 
Catarina.

No dia 31 de janeiro, o presidente da ACORS acompanhou a solenidade de 
promoção de 42 Oficiais e 96 Praças da Polícia Militar, e de um Oficial e 39 Praças 
do Corpo de Bombeiros Militar, realizada no Centro de Ensino do CBMSC.

No dia 20 de fevereiro, o presidente da ACORS recebeu uma comissão de Capitães 
e Tenentes organizada para apresentar à Associação as preocupações dos Oficiais 
Intermediários e Subalternos, que se referem, em especial, à implementação da Lei 
13.954/19, que trata do Sistema de Proteção Social dos Militares, à recomposição 
salarial e outros aspectos referentes à carreira. Muito seguro em relação ao 
posicionamento da ACORS, tendo em vista que a Associação acompanha muito 
de perto tudo o que diz respeito aos direitos e à carreira dos Militares Estaduais, 
no âmbito regional e nacional, o Cel Sell assegurou ao Cap Tony, Ten Pontes, Ten 
Rapozo, Ten Soares e Ten Maycon que, apesar do momento delicado , a ACORS 
vem agindo com firmeza em defesa da classe, acompanhando e analisando todos 
os aspectos de possíveis mudanças, e defendendo o interesse de seus associados, 
da Ativa e da reserva, com a mesma tenacidade. 

Nos dias 3 e 4 de março, o presidente 
da ACORS acompanhou em Brasília 
a Reunião-geral de nivelamento da 
FENEME sobre o Sistema de Proteção 
Social dos Militares. Realizado no 
Grand Bittar Hotel, o encontro contou 
com a participação do Senador Major 
Olímpio, de deputados federais que 
se posicionaram em favor dos direitos 
dos Militares Estaduais, e do Ministro 
Jorge Oliveira, da Secretaria geral da 
Presidência da República.

Recepcionados pelo presidente da 
FENEME, Cel Marlon Jorge Teza, e 
pelo Diretor Parlamentar da FENEME, 

Cel Elias Miler, os representantes de 
30 entidades de Militares Estaduais e 
de Corporações de 16 estados tiveram 
a oportunidade de elucidar todos os 
pontos referentes à aplicação da Lei 
13.954/19 e Instruções Normativas 
editadas pela Secretaria Nacional 
de Previdência com a Reforma da 
Previdência. Marcada por homenagens, 
a Reunião foi considerada muito profícua 
pelo presidente da FENEME, pela 
representatividade dos participantes 
e pela troca de experiências sobre as 
formas de implantação das novas 
regras em cada Estado. 



RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA
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Um ano após o início do processo para a recomposição remuneratória 
dos Militares Estaduais, quando os presidentes das associações 
representativas de Oficiais e Praças passaram a se reunir de forma 
sistemática, buscando uma solução para a defasagem salarial - seis 
anos após o último acordo com o Governo -, as entidades de Oficiais 
deliberaram uma posição em conjunto: sinalizar pelo encaminhamento 
da planilha financeira apresentada pela Secretaria de Estado da 
Administração no dia 9 de março de 2020.

Recebido pelo Secretário de Estado da Administração, Jorge Eduardo 
Tasca, o presidente da ACORS, Cel Sérgio Luís Sell, fez a entrega 
formal da decisão da Diretoria da ACORS. Apesar da percepção de 
que a proposta do Governo não contempla totalmente os anseios 
da classe, que desde o ano de 2013 não recebeu qualquer reajuste 
inflacionário, a ACORS posicionou-se pelo encaminhamento do projeto 
de recomposição remuneratória para a Assembleia Legislativa a fim 
de evitar outras perdas imediatas, decorrentes das novas alíquotas de 
desconto de pensão militar, que passam a incidir sobre a remuneração 
integral dos Militares Estaduais e seus pensionistas com a entrada em 
vigor do Sistema de Proteção Social dos Militares.

Assim como a ACORS, a Associação Barriga Verde de Oficiais, ABVO, e 
a Associação Elói Mendes, de Oficiais da Reserva, também sinalizaram 
pelo encaminhamento do projeto do Governo. A posição da ACORS 
foi definida em reunião de Diretoria, realizada no dia 5 de março, 
e considerou vários aspectos políticos e econômicos divulgados 
diariamente pela mídia, além de benefícios que tal projeto acarretará 
como, por exemplo, a extinção da IRESA, propiciando que os Militares 
Estaduais usufruam seus períodos de descanso, férias e licenças sem 
prejuízo salarial.

O processo de negociação salarial teve início em fevereiro de 2019, com 
reuniões envolvendo todas as entidades representativas de Militares 
Estaduais, de Oficiais e de Praças. Apenas neste início de 2020 a 
ACORS esteve presente em mais de 10 reuniões, na própria SEA, com 
os Comandantes-gerais da PM e CBM, e com os Representantes 
Regionais da entidade, para analisar as propostas de forma criteriosa, 
considerando os distintos impactos financeiros.

Após os primeiros encontros, com as entidades de Militares Estaduais 
buscando de forma coletiva e transparente uma resposta para a 
defasagem salarial dos Policiais Militares e Bombeiros Militares em 
Santa Catarina, as entidades formalizaram o pleito, com ofício entregue 
em abril de 2019 aos Comandantes-gerais PM e BM e encaminhado na 

sequência ao Governador do Estado, Carlos Moisés da Silva.

Em agosto de 2019, os servidores civis da Segurança Pública 
ombrearam a causa dos Militares Estaduais, reconhecendo o mérito 
de se buscar de forma coesa a devida reposição inflacionária. A partir 
daí, a mobilização ganhou cada vez mais vulto, com a apresentação do 
pleito aos deputados estaduais ligados à Segurança Pública, no mês 
de agosto, e ao Secretário de Estado da Administração, Jorge Eduardo 
Tasca, no mês de outubro.

Os representantes das entidades de Militares Estaduais foram recebidos 
na SEA nos dias 31 de janeiro, 4 de fevereiro, 11 de fevereiro, 21 de 
fevereiro e no dia 2 de março em duas ocasiões. Para buscar a melhor 
solução possível, também discutiram as propostas do Governo com 
os Comandantes-gerais, Cel Araújo Gomes Jr, da PMSC, e Cel Charles 
Alexandre Vieira, do CBMSC. Paralelamente aos encontros semanais, 
a ACORS realizou duas reuniões com seus Representantes Regionais, 
no dia 3 de fevereiro, no Hotel Slaviero, e no dia 27 de fevereiro, na ABVO.

Além da reposição inflacionária, a recomposição salarial considera 
a implementação da Lei 13.954/19, que incide em novas alíquotas 
de pensão militar, a extinção da IRESA (assegurando a remuneração 
dos militares da Ativa e evitando perdas salariais para os militares 
que ingressarem na Reserva) e a simetria salarial entre as classes da 
Segurança Pública. 

Em síntese, o Projeto de Lei a ser encaminhado para a ALESC pelo 
Governo do Estado, para a reestruturação salarial da Segurança 
Pública, e que terá sua tramitação acompanhada pela ACORS em 
todas as etapas, contempla:

Criação de novo regime remuneratório, composto 
exclusivamente por subsídio;

Extinção da IRESA a contar de 1º de março de 2020;

Regra de transição remuneratória, a fim de que nenhum militar 
estadual tenha decréscimo salarial decorrente da aplicação 
das novas alíquotas de pensão militar;

Aplicação das novas alíquotas de 9,5%, em 2020, e de 10,5%, 
a partir de 2021;

Paridade e Integralidade entre Militares Estaduais da Ativa e da 
Reserva, a contar de janeiro de 2022, quando expira o Decreto 
nº 419, de 26 de dezembro de 2019.

APÓS UM ANO, ACORS SINALIZA UM 
ACORDO COM O GOVERNO DO ESTADO
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Representantes do G8 na Aberssesc, no dia 20.01 Planilhas analisadas na ACORS, no dia 10.02

Recebidos pelos Comandantes-gerais no dia 23.01 Recebidos na SEA no dia 11.02...

Com o Secretário Tasca, no dia 31.01 ... e novamente no dia 21.02

Reunião Geral da ACORS, no dia 03.02 ACORS reúne representantes no dia 27.02

De volta à SEA, no dia 04.02 Dupla agenda na SEA no dia 02.03



SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
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ENTREVISTA COM O 
PRESIDENTE DA FENEME
Liderando em Brasília as mobilizações no Congresso Nacional, para 

que os parlamentares federais compreendessem os diferenciais na 

carreira de um Militar, com características muito distintas daquela 

de servidor civil, o Cel Marlon Jorge Teza, presidente da Federação 

Nacional de Entidades de Militares Estaduais, resumiu o processo 

que teve início ainda em 2017, culminando com a aprovação do 

Sistema de Proteção Social dos Militares.

Quando a FENEME deu início à mobilização pela manutenção 
dos direitos dos Militares Estaduais perante a Reforma da 
Previdência?

Iniciamos as mobilizações com a PEC 287/17, ainda no Governo do 
presidente Temer, pois já tínhamos conhecimento de que no próximo 
Governo tais mudanças viriam novamente, o que se concretizou em 
fevereiro de 2019 por meio da Proposta de Emenda Constitucional - 
PEC 006/19. Com esta preparação prévia já existente, intensificamos 
os esclarecimentos para os Oficiais e demais Militares Estaduais e 
do Distrito Federal, para fazermos frente às mudanças que viriam, e 
que deveriam ser enfrentadas de forma coesa.

Após essa conscientização interna, iniciamos o trabalho junto às 
autoridades do executivo e os parlamentares, visando, neste caso, 
a simetria com os militares das Forças Armadas no que se refere 
ao Sistema de Proteção Social dos Militares, que corresponde à 
“previdência” dos civis.

O trabalho começou concentrado na referida PEC 06/19 e mais 
tarde no Projeto de Lei Federal nº 1645/19, que inicialmente tratava 
do Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas. 
Como resultado de muita e longa mobilização em uma Comissão 
Especial na Câmara dos Deputados e, posteriormente, no Senado 
Federal, conseguimos incluir os Militares dos Estados e do Distrito 
Federal no que se refere à Inatividade e Pensões, conforme previsto 
na Emenda Constitucional - EC nº 103/19 a qual alterou o Inciso XXI 

do Art 22 da Constituição Federal.

Na prática, como foi o processo junto ao Congresso Nacional? 
No que consistiu a mobilização?

A mobilização foi constante de fevereiro a dezembro de 2019, tanto 
na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, e consistiu em 
encontros presenciais com os parlamentares, várias reuniões com 
autoridades do executivo do setor, além de abordagens na mídia 
nacional esclarecendo por quais razões os Militares Estaduais e do 
DF e seus pensionistas deveriam possuir um Sistema de Proteção 
Social diferenciado, devido à sua condição de militar.

Cabe salientar que todo o processo foi marcado pela união de todas 
as entidades representativas de Oficiais e Praças, bem como do 
Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares 
e Corpos de Bombeiros Militares, presidido pelo Comandante-geral 
da PMSC, Cel Araújo Gomes Jr., e isso contribuiu decisivamente 
para o resultado final positivo. Estivemos sempre coesos, do início 
ao fim da tramitação.

Quais os pontos mais emblemáticos durante a tramitação da 
Reforma da Previdência? 

Várias foram as situações em que corremos sérios riscos de 
prejuízos irreparáveis. 

A primeira delas foi por ocasião da discussão da PEC 06/19, quando 
em dado momento a Comissão Especial, por pressão de alguns 
governadores, propôs a retirada da mesma dos Militares Estaduais 
e do Distrito Federal. A segunda foi quando o Projeto de Lei original 
do executivo foi apresentado prevendo alteração no Sistema de 
Proteção Social somente para os Militares das Forças Armadas, ou 
seja, deveria haver um Projeto apartado para que fosse estabelecido 
o Sistema de Proteção Social dos Militares dos entes federados. 
Isso exigiu um trabalho árduo para que durante a tramitação tanto 
da PEC quanto do PL a situação pudesse ser revertida.
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Como os Estados vão se adequar à nova legislação federal?

O Estados já estão se adequando à legislação federal que prevê 
agora simetria com os Militares da Forças Armadas, tanto que a 
FENEME já realizou em Brasília duas reuniões de nivelamento sobre 
novos aspectos do Sistema de Proteção Social dos Militares dos 
Estados e do Distrito Federal. No encontro mais recente, em março, 
foi constatado que os Estados estão se adaptando em respeito à 
nova legislação federal, até porque a União, através da Secretaria da 
Previdência, baixou em janeiro de 2020 as Instruções Normativas 
– IN 05 e 06, exigindo que os Estados e o Distrito Federal realizem 
adequações locais à nova legislação federal, evitando sanções 
previstas em lei.

Como o senhor avalia os resultados, após a aprovação do 
Sistema de Proteção Social dos Militares?

A avaliação final só pode ser o “sucesso na empreitada” se levarmos 
em conta que as mudanças previdenciárias tanto do Regime Geral 

de Previdência Social (RGPS) quanto dos Regimes Próprios de 
Previdência Social (RPPS) tiveram mudanças profundas, com 
grandes alterações nos direitos das pessoas. O novo Sistema 
de Proteção Social dos Militares, enquanto isso, manteve várias 
garantias e direitos aos militares e seus pensionistas. Por se tratar 
de legislação federal, com formato nacional, isso impede que os 
entes federados alterem pontos que acarretem prejuízo a esta 
classe historicamente submetida a um rígido regime jurídico que a 
difere dos civis, sejam eles servidores públicos ou não.

Finalmente, é necessário e importante ressaltar, além do já 
mencionado, a destacada participação e atuação de algumas 
entidades representativas filiadas à FENEME, e por dever de justiça 
gostaria de ressaltar o trabalho da ACORS, entidade presidida 
pelo Cel Sérgio Luís Sell, que esteve sempre presente, com forte 
representação em todas as mobilizações, durante todo o processo. 
A contribuição da ACORS foi decisiva.

Explanação aos associados da FENEME 
Senador Major Olímpio no evento da 

FENEME, em fevereiro de 2019, em Brasília



COMUNICAÇÃO
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ACORS EM DESTAQUE NA MÍDIA
As ações de Comunicação da ACORS envolvem atualização do 
site, no www.acors.org.br, da fanpage no Facebook, no endereço 
@Acorssantacatarina, e do perfil Instagram, no @Associacaoacors. 
Os associados também podem acompanhar as notícias da entidade 
pelo APP ACORS, a ser baixado no celular, e pela Newsletter, enviada 
por e-mail, o que demanda que o endereço seja atualizado junto à 
Secretaria da ACORS.

De forma permanente, a ACORS conta com outdoors, simples e duplo, 
e com a contracapa da Revista Direito Militar, onde compartilha suas 

demandas, missões e valores, sempre com foco na valorização dos 
Oficiais Militares, e, em especial, no reconhecimento do desempenho 
de excelência dos Militares Estaduais em Santa Catarina.

Neste ano de 2020, além da forte presença na mídia, com os principais 
colunistas repercutindo a negociação com o Governo do Estado pela 
recomposição remuneratória, a ACORS também produziu campanhas 
específicas para o Dia Estadual da Mulher Policial Militar, para a 
Segurança no Carnaval e para o Dia Internacional da Mulher.

Campanha de Carnaval 
envolveu cuidados práticos 
para a segurança no trânsito 
e a manutenção da ordem.

Espaço permanente na contracapa da 
Revista Direito Militar

No Dia da Mulher, as ações da Rede Catarina

Colunista Moacir Pereira, 
repercutindo as negociações Manchete no Blog do colunista Cláudio Prisco

Mobilização dos Militares em destaque 
na Rede Catarinense de Notícias


