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Ao completar 20 anos, a ACORS regozija-se por ser 
respeitada por seus associados, pelas Corporações 
Militares, pelo Estado e pela sociedade.

Há 20 anos exercendo papel inconteste de 
construção associativa de forma ética, a ACORS 
representa os Oficiais da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros Militar visando a melhorar as 
condições de vida e de trabalho de nossas famílias, 
dos Militares Estaduais, da segurança pública e de 
toda a sociedade Barriga Verde.

Nosso início foi forjado na coragem dos que 
desafiaram aqueles que governavam ao arrepio da 
lei. Embrenhando-se na luta classista, os fundadores 
da ACORS buscaram defender os interesses dos 
Militares Estaduais, mesmo sofrendo sanções 
disciplinares e judiciais.

No decorrer dos anos, novas oportunidades surgiram 
e um novo rumo foi dado para a associação. Iniciou 
novo processo de luta política decorrente do 
constante interesse dos governantes em mudar o 
status militar que nos é tão peculiar. Nosso perfil 
militar esteve em risco em várias oportunidades, 
tanto em nível estadual como federal.

Muitos dos que representaram e ainda representam 
a ACORS sofreram inúmeras sanções administrativas 
e judiciais, mas nada fez apagar o ímpeto de 
querer lutar por nossos direitos e pela melhoria das 

condições de trabalho e da qualidade de vida dos 
Militares Estaduais.

Nossa luta tem destaque estadual e nacional. Somos 
admirados pela forma como nos colocamos na 
lide associativa, e copiados para a criação de várias 
associações em outros Estados.

Atuando de forma coerente e ética, buscando 
encontrar as melhores soluções para os conflitos, a 
ACORS mantém-se firme em seus posicionamentos 
quando estes ferem os preceitos basilares das 
normas de hierarquia e disciplina e de manutenção 
da estrutura militar definida por lei.

Continuaremos trabalhando em defesa de nossos 
associados e de nossas instituições, pois acreditamos 
que num Estado de Direito somos os garantidores 
da estrutura do Estado, e estamos sempre à frente 
para defender o cidadão e para a manutenção da 
ordem pública.

Nossos 20 anos são o início de uma grande 
caminhada, que será longa, tão longa como 
a existência dos militares, que sobrevivem às 
adversidades das sociedades mantendo-se firmes 
em seus propósitos de proteger as pessoas, “mesmo 
com o risco da própria vida”. Eis nosso mais nobre 
mister, dar a vida ao outro, sem esperar retorno.

ACORS 20 anos – Juntos somos mais fortes.

Cel PM RR Sérgio Luís Sell 
Presidente da ACORS

@associacaoacors acorssantacatarina
ACORS nas 

redes sociais
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Há 20 anos, no dia 9 de agosto 
de 1999, a Segurança Pública, os 
Policiais Militares e os Bombeiros 
Militares em Santa Catarina 
passavam a contar com uma forte 
aliada. Em uma reunião realizada 
no Clube dos Oficiais surgia a 
Associação de Oficiais Militares – 
ACORS, que traz em suas iniciais 
o reconhecimento ao Capitão 
Osmar Romão da Silva, autor 
do livro “Curso de Polícia”, com 
destacada atuação na Revolução 
Constitucionalista e na valorização 
do Oficialato catarinense.

Agendada por iniciativa do Cap 
José Mauro da Costa, hoje Coronel 
da Reserva do CBM, e do Ten Cel 
Dejair Vicente Pinto, que como 
Coronel da PMSC viria a ser 
Secretário da Segurança Pública 
em Santa Catarina, a reunião 
tinha entre seus pleitos valorizar a 
imagem dos Militares Estaduais, 
em especial do Oficialato, perante 
a sociedade e os servidores civis.

Paralelamente, o amplo 
interesse em torno de uma 
questão financeira, no caso, 
o tratamento diferenciado 
dispensado a Oficiais e Praças 

no pagamento de Estímulo 
Operacional, veio por transformar 
a reunião em Assembleia Geral. 
Do debate inflamado entre 
os 31 participantes, emerge a 
necessidade de se criar uma 
Associação de Oficiais Militares, 
restringidos por lei de contar 
com sindicato, mas nem por isso 
alheios aos seus direitos.

Inicialmente, a ACORS passou a 
contar com 45 Oficiais associados 
e com a seguinte diretoria: Cap 
José Mauro da Costa, presidente 
de agosto de 1999 a julho de 
2000, Maj Alvir Antônio Schneider, 

vice-presidente, 1º Ten Marcio Luiz 
Alves, tesoureiro, e 1º Ten Jamazi 
Alfredo Ziegler, secretário. Aos 
poucos, a entidade ganhou corpo 
e representatividade, reunindo 
540 Oficiais no ano 2000, 690 em 
2002, e 817 em 2004, passando 
aos poucos a representar quase 
a integralidade dos Oficiais 
Militares, desde Cadetes e 
Aspirantes a Oficial até Coronéis, 
da Ativa e da Reserva, da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiros 
Militar, incluindo Pensionistas.

Presidente da ACORS a partir 
de julho do ano 2000, o Maj 
Alvir Antônio Schneider pediu 
afastamento da função no 

início de 2003. Inicialmente, foi 
substituído pelo Ten Marcio Luiz 
Alves, que permaneceu como 
presidente até maio de 2003, e 
na sequência pelo Ten Cel Marlon 
Jorge Teza, eleito para concluir o 
mandato. No ano seguinte, em 
13 de maio de 2004, as eleições 
na ACORS foram disputadas 
entre a chapa do Maj Alvir 
Antônio Schneider e do Ten Cel 
Marlon Jorge Teza, que viria a 
ser reconduzido à presidência 
nesta e nas eleições seguintes, 
permanecendo no cargo até 
2010.

Em sete anos de mandato, o Cel 
Marlon dedicou-se a assegurar 
conquistas institucionais, maior 
respaldo dos Oficiais Militares 
perante a sociedade e a classe 
política, e avanços estruturais, 
com a sede da ACORS transferida 
de um local improvisado no 
Centro de Florianópolis para novas 
instalações, alugadas em 2005 
dentro do Clube dos Oficiais. Data 
de seu primeiro mandato, por 
exemplo, a luta contra o trabalho 
remunerado de bombeiros 
“voluntários”, contratados pelos 
municípios em detrimento da 
Constituição, que institui que os 
serviços de bombeiros são de 
competência exclusiva do Estado.

A partir da adequação do 
estatuto, com a instalação do 
Conselho Fiscal e a ampliação 
de cargos na diretoria, foi 
visível tanto a adesão de novos 
associados quanto a coesão 
entre os mesmos, com efetiva 
participação nos principais 
eventos e Assembleias. A 
expressiva presença de 
associados e convidados, com 

500 participantes procedentes 
não apenas da Região Sul, mas 
também de outras regiões do 
país no Congresso Sulbrasileiro de 
Oficiais, foi essencial para que os 
Militares Estaduais percebessem 
o papel da associação, como 
indutora de relações na esfera 
política, e se identificassem com 
os principais pleitos propostos, 
sempre no intuito de valorizar a 
autoridade policial.

Com crescente presença no 
contexto nacional, coube 
ao presidente da ACORS no 
período 2003-2010 promover a 
convergência das entidades de 
Militares Estaduais, que alheias 
umas às outras, apresentavam 
pleitos individualizados, por vezes 
divergentes, comprometendo 
as conquistas. O Congresso 
Sulbrasileiro realizado no hotel 
Costão do Santinho, em 2005, 
veio a ser a semente de uma nova 
fase no associativismo militar, 
com discurso uniformizado e 
forte liderança catarinense. Em 
2006, quando coube à ACORS 
promover o 3º Encontro Nacional 
de Entidades de Oficiais Militares 
Estaduais -ENEME, foi implantada 
no Brasil a Federação Nacional 
de Entidades de Oficiais Militares 
Estaduais – FENEME, que desde 
então é presidida pelo Cel Marlon 
Jorge Teza.

Nos quatro anos em que conciliou 
as presidências da ACORS 
e FENEME, o Cel Marlon e a 
Diretoria Executiva trabalharam 
contra a limitação no pagamento 
de Estímulo Operacional aos 
Oficiais Militares, paridade 
remuneratória com delegados da 
polícia civil, estabelecimento de 
um teto salarial correspondente à 
remuneração de Desembargador, 
e pela instituição de nível superior 
nas carreiras dos Militares 
Estaduais. Da mesma forma, 
apresentaram argumentos 
pela continuidade do Curso 
de Formação de Oficiais e pelo 
aumento dos percentuais dos 
fundos PM e BM, clamando por 
uma Emenda à Constituição 

Estadual para estabelecer uma 
destinação mínima obrigatória 
de percentual da receita 
resultante de impostos para o 
aparelhamento das corporações.

Em cartas contundentes 
endereçadas aos governantes, 
pelo boletim impresso, que 
começou a veicular em 2004, 
e por meio do site da ACORS, 
lançado na mesma época, novas 
demandas eram reiteradamente 
apresentadas, sempre voltadas à 
valorização dos Militares Estaduais 
e aos avanços necessários para o 
fortalecimento das instituições 

militares, entre eles, a nova 
Organização Básica da PMSC 
e do CBM, a vinculação das 
corporações ao gabinete do 
Governador, tratamento igualitário 
entre os militares da Ativa e da 
Reserva, a viabilização de um 
Regime Próprio de Previdência 
dos Militares Estaduais, a 
agregação de Oficiais do último 
posto, com mais de 30 anos de 
efetivo serviço, até preencher no 
máximo 50% das vagas existentes, 
e a oferta de assistência judiciária 
aos Milita res Estaduais.

Vice-presidente do Cel Marlon 
em sua última gestão, o Cel Fred 
Harry Schauffert foi eleito em três 
pleitos consecutivos, em 2010, 
2012 e em 2014, neste caso, 
com uma participação nunca 
antes registrada nas eleições da 

ACORS: 761 Oficiais da Polícia e 
do Corpo de Bombeiros Militar 
compareceram às urnas, elegendo 
a chapa da situação com 82,2% 
dos votos e o Conselho Fiscal 
com 75% dos votos. Entre os 
marcos da gestão, está a vitória 
sobre reivindicações históricas, 
como a implantação do 
Subsídio, que alterou o sistema 
remuneratório dos Militares 
Estaduais, e a aprovação do Teto 
Remuneratório equivalente ao de 
Desembargador.

Findo o mandato do Cel 
Schauffert, o então vice-
presidente, Cel Sérgio Luís Sell, 
disputou as eleições seguintes. 
Sem chapa de oposição, foi 
conduzido à presidência da 
ACORS nos pleitos de 2016 e de 
2018, onde segue promovendo 
conquistas por meio do diálogo 
e da conciliação. Entre as 
principais iniciativas da atual 
gestão estão a realização de um 
Curso de Assessoria Parlamentar, 
com seu modelo bem sucedido 
absorvido em outros estados, a 
coesão entre todas as entidades 
representativas de Militares 
Estaduais em Santa Catarina, 
e a mobilização dos Oficiais 
associados em todas as regiões 
do Estado para a conquista de 
maior representatividade política, 
contribuindo com as eleições do 
Cel BM RR Carlos Moisés da Silva 
para governador, o Cel BM RR 
Onir Mocellin e o Sargento PM 
Carlos Henrique de Lima para 
deputado estadual.

Cel Marcio Luiz Alves, presidente 
da ACORS em 2003

Governador Luiz Henrique da Silveira e Cel 
Marlon Jorge Teza, presidente da ACORS, 
no Congresso Sulbrasileiro de Oficiais

Cel Alvir Antônio Schneider, presidente 
nos anos 1999 e 2000 

Cel Fred Harry Schauffert passou 
a presidência ao Cel Sérgio Luís Sell  

Cel José Mauro da Costa, primeiro 
presidente da ACORS, em 1999

Histórico

Consolidando
direitos
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Termo
Circunstanciado

Promoção
Requerida

Contra a 
PEC 21/2009

Efetivo 
máximo

A ACORS promoveu no dia 29 de junho de 2007, 
no Hotel Praiatur, em Florianópolis, o 2º Encontro 
Catarinense de Oficiais da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militar. Entre os temas debatidos 
no evento, que reuniu 300 Oficiais Militares de 13 
estados, já figurava o Ciclo Completo de Polícia, com 
a lavratura do Termo Circunstanciado por Policiais 
Militares. Autor do provimento n. 04 de 1999, onde 
sentenciava que “nada impede que a autoridade 
policial responsável pela lavratura do Termo 

Circunstanciado seja militar”, o Desembargador 
Francisco José Rodrigues de Oliveira Filho foi um 
dos palestrantes do Encontro. Três meses mais 
tarde, em 26 de setembro de 2007, o governador 
Luiz Henrique da Silveira assinou o Decreto n. 660 
regulamentando a lavratura do TC, que desde então 
deixou de ser uma atribuição exclusiva da Polícia 
Civil em Santa Catarina. Na abrangência da Polícia 
Ambiental, o TC já vinha sendo elaborado por 
Policiais Militares desde 1998.

Entre as conquistas comemoradas 
no ano de 2011, defendidas 
pela ACORS em prol de 
seus associados, está a Lei 
Complementar n. 560, de 21 de 
dezembro de 2011, que trata 
da Promoção Requerida, um 
reconhecimento ao Oficial que, 
ao preencher os requisitos de 
interstício e tempo de serviço, 
requer a promoção ao último 
posto da Corporação. 

À medida que a ACORS ganhava 
representatividade, absorvendo cerca de 100 
novos associados a cada ano, os pleitos foram 
se tornando, gradualmente, mais ambiciosos, 
com a entidade empreendendo forte 
mobilização contra a PEC 21/2009. Tendo por 
relator o senador Romeu Tuma, a Proposta de 
Emenda à Constituição trazia fortes prejuízos 
aos Militares Estaduais, transferindo da União 
para os Estados a competência para legislar 
sobre as normas gerais de organização das 
corporações militares; extinguindo a Justiça 
Militar; e retirando da Carta Política a distinção 
entre as Polícias Civil e Militar, entre outras 
mudanças contrárias aos anseios dos Militares 
Estaduais em Santa Catarina.

Em julho de 2008, foi aprovada a Lei 
Complementar n. 417/2008 que fixa o efetivo 
máximo da Polícia Militar em Santa Catarina, 
ampliando a quantidade de vagas e o acesso 
a promoções. Com a conquista defendida pela 
ACORS, o quadro passou de 13.713 integrantes 
para 20.308 na PMSC. Na mesma esteira, o quadro 
de Oficiais também aumentou, com novas vagas 
disponíveis para médicos, dentistas e capelães.

Quatro anos mais tarde, em 30 de novembro 
de 2012, foi aprovada a Lei Complementar n. 
582/2012, que fixa o efetivo máximo do Corpo 
de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Com 
forte mobilização da ACORS, do Comando-geral 
CBM, da Casa Militar e da própria Assembleia 
Legislativa, a corporação foi autorizada a preencher 
gradualmente 605 novas vagas, ampliando o 
efetivo para 3.816 Bombeiros Militares.

O ano de 2013 encerrou com uma relevante 
conquista legislativa: a Lei Complementar n. 614 
que institui o Subsídio aos Militares Estaduais. 
Após anos de luta e discussão e 10 meses de 
negociações, os Oficiais Militares puderam 
comemorar a consolidação da Lei assinada pelo 
governador Raimundo Colombo no dia 8 de 
novembro, em tramitação na Assembleia Legislativa 
até o dia 20 de dezembro, e publicada no Diário 
Oficial nº 19.729, de 31 de dezembro de 2013. 
Para marcar a conquista histórica, com efetiva 
valorização dos Policiais Militares e Bombeiros 
Militares e impacto direto na segurança da 
sociedade catarinense, a ACORS exibiu um outdoor 
diante do gabinete do governador Raimundo 
Colombo com os seguintes dizeres: “Obrigado, 
Governador. Valorizar a Segurança é proteger o 
cidadão. SC ainda mais segura”.

Segurança 
valorizada

Paralelamente, uma comitiva da 
ACORS acompanhava no Congresso 
Nacional a tramitação do PL 
2291/2011, que regula a investigação 
criminal conduzida por Oficiais da 
Polícia Militar, e o PL 2292/2011, 
que regula as ações de Polícia 
Administrativa exercidas pelas Polícias 
Militares. Nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, o Projeto de Lei que 
confere ao Oficial de Polícia Militar a 
condução da investigação criminal 
por meio de inquérito policial militar, 
a fim de apurar as circunstâncias, 
materialidade e autoria das infrações 
penais militares praticadas por 
Policiais Militares, veio a ser aprovado 
em julho de 2014.

Investigação 
criminal

Ao longo de todo o ano de 2013, a ACORS foi 
uma das entidades representativas estaduais 
designadas para, em conjunto, estudar a 
implantação de um Teto Único Estadual. No 
intuito de reverter uma injustiça histórica no 
âmbito do funcionalismo público catarinense, 
a comissão participou de inúmeras audiências 
com os três poderes e em várias Secretarias 
de Estado, até poder comemorar, no dia 10 de 
dezembro de 2013, a aprovação da PEC 06/2013, 
que eleva o teto salarial do funcionalismo 
publico estadual.

Carreira 
Jurídica

Neste mesmo ano e com o mesmo ímpeto, foi defendida a PEC 
10/2011, que inclui os Oficiais da Polícia Militar nas carreiras jurídicas 
do Estado, tendo como pré-requisito para ingresso no Oficialato 
a aprovação em concurso público e o diploma de Bacharel em 
Direito, assim como exigido aos membros do Ministério Público, da 
Magistratura, da Procuradoria-geral e da Polícia Civil.

Elevação do Teto 
remuneratório

A C O R S  2 0  A N O SConquistas
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Interstício 
dos Oficiais

Código 
Ambiental

Escalas 
de serviço

Poder de 
polícia

Condições 
para ingresso

Audiência 
Pública

A partir da elevação gradual do Teto, 
relevante conquista de 2013 válida para os 
poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, a 
ACORS passou a defender junto ao Congresso 
Nacional a inclusão dos Oficiais militares 
estaduais na PEC 443/2009, fortalecendo 
o pleito de que o Teto Remuneratório seja 
equivalente ao dos desembargadores em 
todos os estados. Ao mesmo tempo, levantou 
a bandeira em defesa da manutenção 
do interstício dos Oficiais Subalternos, 
mobilizada para impedir qualquer prejuízo 
na carreira dos Tenentes.

Também trabalhando em conjunto, desta vez em 
sintonia com a Polícia Militar Ambiental, a ACORS 
sugeriu emendas ao PL 305/2013, que trata do 
Código Ambiental em Santa Catarina. No ano 
seguinte, voltou a manifestar-se publicamente 
para criticar o PL 006.7/2014, considerado um 
retrocesso na resolução de conflitos extrajudiciais 
na área ambiental. Em seu pronunciamento, à 
época, a ACORS defendia a maturidade da Polícia 
Ambiental para, ao se deparar com uma infração, 
realizar a autuação e promover um Procedimento 
Administrativo Ambiental, a fim de não levar a 
juízo todas as infrações.

Envolvida com o PLC do Banco de Horas da 
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de 
Santa Catarina, a ACORS participou ativamente 
de uma série de reuniões, no ano de 2014, a 
fim de assegurar jornadas dignas e equitativas 
aos Militares Estaduais. Os Projetos de Lei que 
regulamentam as escalas de serviço e o Banco 
de Horas fundamentaram a extinção da escala 
de serviço de 24x48 horas na Polícia Militar, 
designando ao Corpo de Bombeiros um prazo 
mais longo para se adequar à mudança.

Em cumplicidade com o Comando-geral do CBMSC, a 
ACORS comemorou em 2013 a conquista do Poder de Polícia 
Administrativa para os Bombeiros Militares em Santa Catarina. 
Desde então, a Associação monitora qualquer possível iniciativa 
para que outros entes privados realizem funções típicas de 
Estado, defendendo o desiderato constitucional de que apenas 
os militares detêm tal direito.

Ao longo de 2014, a ACORS e a FENEME 
acompanharam em Brasília a tramitação do PL 
n. 6632/2013 que visava à alteração do Decreto-
Lei n. 667/1969. Arquivado no ano de 2015, o 
Projeto de Lei propunha condições básicas para 
o ingresso nas polícias militares, uniformizando 
as mesmas, evitando disparidades de um estado 
para o outro e exigindo Bacharelado em Direito 
para ingresso na carreira de Oficial da Polícia 
Militar e graduação superior em qualquer área, 
para o ingresso na carreira de Praça de Polícia 
Militar.

Motivada pelo descontentamento dos Oficiais 
Superiores com as mudanças decorrentes da MP 
202/15, de 31 de julho de 2015, a ACORS reuniu 
23 coronéis da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar no dia 16 de agosto de 2015. 
Após o encontro em torno da Medida Provisória 
que regulamenta o Banco de Horas e as escalas de 
serviço PM e CBM em Santa Catarina, a diretoria 
da entidade deu sequência à mobilização, 
acompanhando a reunião da Comissão de Finanças 
e Tributação e esclarecendo aos parlamentares 
estaduais as implicações da referida MP na carreira 
jurídica seguida pelos Oficiais Militares estaduais.

No ano de 2015, a ACORS 
comemorou a aprovação do Projeto 
de Lei 3131/2008, que ao alterar o 
Código Penal (Decreto-Lei 2.848/40) 
e a Lei de Crimes Hediondos (Lei 
8.072/90), estabelece que a lesão 
corporal cometida contra agentes 
de segurança em serviço, e seus 
parentes, seria aumentada de 
1/3 e 2/3. O Substitutivo também 
transformou em crime hediondo 
o assassinato, a lesão corporal 
dolosa de natureza gravíssima e a 
lesão corporal seguida de morte de 
agentes de segurança em serviço 
e seus parentes, não recebendo 
indulto, anistia nem liberdade em 
troca de fiança.

Mobilização 
em Brasília
O ano de 2019 vem sendo marcado pela mobilização 
permanente da ACORS em Brasília, com Oficiais designados 
semanalmente para interagir com deputados federais e 
senadores, a fim de sensibilizá-los sobre as particularidades 
da carreira de um Militar Estadual. De 18 a 21 de fevereiro, 
aproveitando a presença de 130 Oficiais Militares em Brasília 
– por ocasião da apresentação da Proposta de Emenda à 
Constituição para a Reforma da Previdência –, uma comitiva 
da ACORS liderada por seu presidente, Cel Sérgio Luís Sell, 
ampliou a interface com dezenas de parlamentares.

O Secretário de Articulação Nacional Diego Goulart, o senador 
Esperidião Amin, os deputados federais por Santa Catarina 
Carmen Zanotto, Darci de Mattos, Fábio Schiochet, Rodrigo 
Coelho, Daniel Freitas, Caroline Di Toni e Coronel Armando, 
os deputados federais Capitão Wagner, Capitão Alberto 
Neto, Hélio Bolsonaro e Kim Katiguari foram algumas das 
autoridades políticas com quem a ACORS manteve contato 
no próprio Congresso Nacional, na Reunião da FENEME, no 
Curso de Assessoria Parlamentar em que a FENEME capacitou 
os servidores recém-nomeados para trabalhar com deputados 
federais com origem Militar, e no receptivo oferecido pela 
FENEME na Embaixada dos Maltas. 

Nos últimos sete anos, a Assessoria Jurídica da ACORS 
está a cargo do escritório Baratieri Advogados, que 
disponibiliza aos Oficiais associados da ACORS 
consultoria e apoio jurídico em processos judiciais 
(cível, criminal, improbidade) e administrativos (PAD, 
IPM, PIC, sindicâncias), com representação em todas 
as cidades do Estado e também em Brasília, nos 
Tribunais superiores. Comemorando a absolvição 
de 100% dos Oficiais defendidos pelo escritório em 
processos criminais, a Baratieri Advogados já prestou 
quase 2 mil atendimentos de forma remota (por 
telefone, e-mail ou chat), mais de 300 atendimentos 
presenciais, participou de 252 audiências e cuida 
atualmente de 539 casos administrativos e judiciais.

Crime 
hediondo

Assessoria 
Jurídica
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Carta de 
Florianópolis

Fiscalização 
e Desastres

Carta de Belo 
Horizonte

O 3º Encontro Nacional de 
Entidades de Oficiais Militares 
Estaduais, realizado nos dias 14 e 
15 de dezembro de 2006 no FLOP 
Hotel, culminou com a elaboração 
da Carta de Florianópolis, que 
demandava, entre seus conteúdos, 
a criação do Ministério da 
Segurança Pública, a transferência 
do controle e a supervisão das 
Guardas Municipais aos Militares 
Estaduais, e a nomeação de 
Comandantes-gerais por meio 
de Lista Tríplice. Reunindo 130 
Oficiais de mais de 15 estados, 
o ENEME também foi marcado 
pela implantação da FENEME, a 
Federação Nacional de Entidades 
de Oficiais Militares Estaduais.

Após as eleições de maio de 2014, quando 
quase 800 Oficiais associados compareceram às 
urnas para reeleger com significativa vantagem 
a Diretoria Executiva da ACORS, o presidente, 
Cel Fred Harry Schauffert, acompanhado por 
uma comitiva de Assessores e Diretores, passou a 
percorrer o Estado para apresentar as conquistas 
consolidadas e as demandas institucionais, que 
envolviam prioritariamente o Sistema de Proteção 
Social dos Militares Estaduais e a valorização da 
Reserva remunerada. Os encontros iniciaram no 
dia 11 de junho com uma interação exclusiva 
para alunos do CAO, e seguiram por Balneário 
Camboriú, em 16 de junho, Chapecó, em 24 
de junho, São Miguel d’Oeste, em 25 de junho, 
São José, em 26 de junho, Lages, no dia 3 de 
julho, Criciúma, em 10 de julho, Joaçaba, em 23 
de julho, Canoinhas e Joinville, em 29 de julho, 
Blumenau, em 30 de julho, Florianópolis, no dia 1º 
de agosto, e Rio do Sul, no dia 6 de agosto.Diretoria eleita em 2014 percorreu o Estado

Estande da ACORS na Feira Internacional de Tecnologia, Serviços 
e Produtos para a Segurança Pública

VI Encontro de Oficiais Militares de Santa Catarina, 
paralelo ao IACP Interseg

Interface com 
associados

Em novembro de 2013, integrando a 
programação do XIII ENEME, a ACORS 
voltou a ser signatária de uma Carta em 
prol da Segurança Pública. Entre outras 
demandas, a Carta de Belo Horizonte 
conclamava a aprovação da PEC 24/2012 
e a implantação do Ciclo Completo de 
Polícia.

IACP Interseg

De 9 a 11 de setembro de 2014, a ACORS manteve 
um dos mais concorridos estandes da IACP Interseg 
- Feira Internacional de Tecnologia, Serviços e 
Produtos para a Segurança Pública, realizada pela 
Associação Internacional dos Chefes de Polícia 
no Centrosul, em Florianópolis. Paralelamente à 
demonstração de novas tecnologias, à apresentação 
das tendências em estratégias e equipamentos, a 
Feira contou com programações teóricas, como o 
VI Encontro de Oficiais Militares de Santa Catarina, 
que reuniu mais de 500 Oficiais associados da 
ACORS, e o Encontro Nacional de Entidades de 
Oficiais Militares Estaduais, organizado pela FENEME. 
Entre as autoridades que conduziram 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 sucedida 
negociação salarial com o Governo catarinense. 

Em meio às viagens da Diretoria, 
a ACORS apoiou nos dias 2 e 3 de 
julho de 2014 a 1ª Conferência 
Catarinense de Fiscalização 
e Desastres, no cinema do 
Centro Integrado de Cultura, 
em Florianópolis. Explorando o 
tema "a implantação do Poder de 
Polícia pelo CBMSC", o encontro 
também foi marcado pelo 
lançamento do livro “Prevenção 
de Incêndios - Uma retrospectiva 
dos primeiros anos das atividades 
técnicas em Santa Catarina, 1973-
1993”, do Cel PM RR Luiz Antonio 
Cardoso.

Nos dias 28 e 29 de abril de 2016, a ACORS 
apoiou a realização do III Encontro Regional 
Sul da Associação Brasileira de Saúde das 
Polícias Militares e Bombeiros Militares e da 
Academia Nacional de Saúde das Polícias 
Militares e dos Bombeiros Militares do Brasil, 
no SESC Cacupé, em Florianópolis.

Quadro 
de Saúde
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Diretorias 
Regionais

Carta de Vitória

A ACORS promoveu no dia 18 de março de 2016 o 
1º encontro de Diretores Regionais da entidade, a 
fim de reunir os ocupantes do cargo criado a partir 
da alteração estatutária de novembro de 2015. 
Realizado no Hotel Slaviero, em Florianópolis, o 
evento preparou os novos integrantes da diretoria 
para representar a entidade em todas as esferas, nas 
regiões em que atuam.

Cadete Nicolas Marques fala em nome dos colegas no 
Encontro de Diretores Regionais da ACORS

Ao longo de 2014, a ACORS marcou presença nos 
Diálogos Regionais, promovidos pelo Ministério 
da Justiça por meio do Conselho Nacional de 
Segurança Pública. Com etapas em cinco cidades, 
a série de encontros foi a base para a organização 
da 2ª Conferência Nacional de Segurança Pública, 
CONSEG 2015, contemplando três segmentos 
distintos: Poder Público, trabalhadores da 
Segurança Pública e sociedade civil.

Nos dias 8 e 9 de junho de 2015, uma comitiva 
representou a ACORS no 1º Encontro dos Oficiais 
da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar 
da Região Norte, ministrando palestras em Porto 
Velho. Entre os temas apresentados por Oficiais 
de Santa Catarina na capital de Rondônia estão 
as “Estratégias políticas de atuação associativa”, 
“A implantação do Termo Circunstanciado em 
Santa Catarina”, o “Poder de Polícia para o Corpo 
de Bombeiros” e “O Termo Circunstanciado na 
melhoria do atendimento ao cidadão”.

Diálogos 
Regionais

Lista 
Tríplice

Exemplos 
para o país

Uma comitiva da ACORS acompanhou de 8 a 10 de abril 
de 2015, em Vitória, o XIV Encontro Nacional de Entidades 
Representativas de Oficiais Militares Estaduais. Realizado pela 
Associação dos Militares da Reserva, Reformados, da Ativa da 
Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e Pensionistas 
de Militares do Estado do Espírito Santo (Aspomires), o ENEME 
consolidou a Carta de Vitória, que entre outras questões, defendia 
a PEC da Segurança. Entre os avanços pleiteados, a Proposta de 
Emenda Constitucional 423/2014 tratava da implantação do 
Ciclo Completo de Polícia. Com destacada atuação na abertura 
do XIV ENEME, a ACORS apresentou as estratégias políticas que 
garantiram à PMSC e ao CBMSC uma das melhores políticas 
remuneratórias do país. 

A ACORS promoveu no dia 22 de junho de 2015 um seminário sobre 
a Lista Tríplice para escolha do Comando-geral PM e BM em Santa 
Catarina. A legitimação da autoridade dos cargos de Comandante-
Geral das instituições militares estaduais já vinha sendo defendida 
pela ACORS desde a elaboração da Carta de Florianópolis, em 2007, e 
passou a tramitar na ALESC por meio da PEC 006.4/2015.

A ACORS foi uma das entidades 
apoiadoras do 1º Ciclo de Palestras da 
Comissão de Direito Militar, realizado 
na Assembleia Legislativa no dia 11 de 
agosto de 2016. A programação incluiu 
palestras do Juiz Auditor aposentado 
Edmundo José de Bastos Júnior, sobre 
“A história da Justiça Militar em SC”, e do 
Desembargador Getúlio Corrêa, sobre “A 
competência da Justiça Militar em SC”.

Ciclo de 
Direito Militar

A C O R S  2 0  A N O SEventos

Ciclo Completo 
de Polícia

Florianópolis foi a primeira Capital do país a receber 
uma Audiência Pública sobre o Ciclo Completo 
de Polícia. Realizado na Assembleia Legislativa, no 
dia 18 de setembro de 2015, o debate deu início à 
série de conferências aprovadas pela Câmara dos 
Deputados no intuito de elucidar os impactos da 
PEC 423 antes que a mesma volte a tramitar, em 
Brasília. Além de encorpar a presença de Militares 
Estaduais no auditório Antonieta de Barros, na 

ALESC, a ACORS esteve representada em todas 
as audiências do gênero, nas cidades de Salvador, 
Belém, Aracaju, São Paulo, Goiânia, Fortaleza, Recife 
e Rio de Janeiro. Na Bahia, o encontro foi marcado 
por uma série de manifestações favoráveis ao Ciclo 
Completo de Polícia, incluindo a fala do Procurador 
da República Cláudio Alberto Gusmão Cunha, 
representante da Associação do Ministério Público 
Federal.

Deputado Federal Raul Jungmann na audiência sobre 
o Ciclo Completo de Polícia em Florianópolis

Presidente da ACORS, Cel Fred Harry Schauffert, e Cel 
Araújo Gomes Jr na Audiência Pública no Rio de Janeiro
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Inteligência
política

Jair Bolsonaro, então deputado federal, 
com o presidente da ACORS, em Brasília

ACORS apoia Curso em Brasília, em 2016

A ACORS patrocinou no dia 22 de junho 
de 2017 o 1º Simpósio de Direito Militar, 
promovido pela Comissão de Direito Militar 
da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB 
SC. Cerca de 40 Oficiais associados foram 
contemplados com inscrição para o evento.

No dia 29 de maio de 2017, o presidente 
da ACORS, Cel Sérgio Luís Sell, compôs a 
mesa de honra do seminário “Unificação das 
Polícias Civil e Militar – Viabilidade e seus 
desdobramentos”. No encontro na Assembleia 
Legislativa, a ACORS defendeu a permanência 
do perfil militar das corporações, a exemplo 
do que existe em vários países do mundo, e a 
implantação do Ciclo Completo de Polícia em 
âmbito nacional.

O presidente da ACORS, Cel Sérgio Luís Sell, e o 
presidente da FENEME, Cel Marlon Jorge Teza, 
participaram de 17 a 19 de julho de 2017 do 
Encontro Anual do Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública, no Centro de Convenções Rebouças, em 
São Paulo. Em sua 11ª edição, o Encontro reuniu 
pesquisadores, representantes da sociedade civil 
organizada e do setor privado, policiais e membros 
do sistema de justiça criminal em torno do tema 
“Reforma e Modernização das Instituições Policiais”.

O presidente da ACORS, Cel Sérgio Luís Sell, foi 
um dos palestrantes do 1º Encontro Técnico de 
Oficiais da 3ª RPM, dia 3 de outubro de 2017, em 
Balneário Camboriú. Prestigiado por Oficiais da 
ativa e da reserva, o evento apresentou os processos 
atuais de atendimento e registro de ocorrências, as 
atribuições da Comissão de Direito Militar da OAB, 
e boas práticas na Polícia Militar.

Como parte de sua estratégia de inteligência 
política, a ACORS investiu em uma série de ações 
voltadas à capacitação dos Oficiais. Além do 
aperfeiçoamento para o acompanhamento de 
tramitações legislativas, o contato com autoridades 
e com parlamentares, apoiou a implantação 
de Assessorias Parlamentares junto à Polícia 
Militar e ao Corpo de Bombeiros Militares. Outras 
iniciativas foram a contratação da empresa 
Integra – Inteligência Política e Relacionamento 
Governamental, e a participação de 15 associados 
da ACORS no curso intensivo de Assessoria 
Parlamentar para Oficiais PM e BM. Oferecido 
em agosto de 2016, pela FENEME, o curso reuniu 
em Brasília Oficiais de mais de 15 estados. A 
programação, que contou com aula do presidente 
Jair Bolsonaro, à época deputado federal, abordou 
informações referentes ao trâmite de matérias 
no legislativo federal, a criação de projetos de lei 
e orçamento público, preparando os assessores 
parlamentares para que também busquem 
recursos para a Segurança Pública em seus estados.

Simpósio 
de Direito 
Militar

Unificação 
das polícias

Fórum de 
Segurança

Encontro 
Técnico
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Uma comitiva da ACORS 
participou nos dias 27 e 28 de 
abril de 2017, em Goiânia, do XVI 
Encontro Nacional de Entidades 
de Oficiais Militares Estaduais. 
Juntamente com palestrantes 
da Arma dei Carabineri, da Itália, 
da Guardia Civil, da Espanha, da 
Gendarmeria Nacional, da França, 
o Ten Cel Jorge Eduardo Tasca, 
da PMSC, abordou no encontro o 
Termo Circunstanciado e o Ciclo 
Completo de Polícia.

XVI 
ENEME

Além de acompanhar a 1ª Reunião Ordinária da FENEME, em 
março de 2016, envolvendo o Ciclo Completo de Polícia, o Sistema 
de Proteção Social dos Militares Estaduais e o Código Nacional dos 
Bombeiros, a ACORS também contribuiu com a inauguração da sede 
da FENEME, que representa as demais associações de Oficiais junto 
ao Congresso Nacional, em Brasília. Em julho do mesmo ano, durante 
Assembleia Geral Extraordinária da ACORS, os associados autorizaram 
novo repasse de recursos para a FENEME, para que defenda os 
interesses dos Militares Estaduais com ainda mais desenvoltura.

Sede em
Brasília

Reunião Geral 
de Trabalho

Também no SESC Cacupé, a 
ACORS realizou no dia 1º de julho 
de 2016 uma Reunião Geral de 
Trabalho seguida por Assembleia 
Geral Extraordinária, prestigiada 
pelo Comandante-geral da PMSC, 
Cel Paulo Henrique Hemm, e o 
Comandante-geral do CBMSC, Cel 
Onir Mocellin, além de diretores, 
assessores, representantes e 
associados da ACORS de todas as 
regiões do Estado.

Cel Abelardo Bridi, na Reunião 
Geral de Trabalho
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Seminário Nacional

Entre 4 de junho e 10 de julho 
de 2018, a ACORS honrou um 
calendário de reuniões com os 
Oficiais associados em 14 cidades 
catarinenses, conclamando maior 
envolvimento das instituições 
Militares Estaduais no meio 
político, em especial no âmbito 
parlamentar, onde reiteradamente 
são tomadas decisões que 
impactam o trabalho, a carreira 
e a vida dos policiais, bombeiros 
e seus familiares. Os encontros 
foram realizados em Blumenau, 
Balneário Camboriú, Caçador, 
Criciúma, Canoinhas, Chapecó, 
Florianópolis, Jaraguá do Sul, 
Joinville, Joaçaba, Lages, São 
Miguel D’Oeste, São José e 
Tubarão.

Encontros 
regionais

Nos dias 5 e 6 de abril de 2018, a ACORS realizou 
dois grandes eventos simultâneos no Hotel Oceania 
Convention Center, em Florianópolis. Com mais 
de 350 participantes procedentes de 19 estados, o 
VII Encontro de Oficiais Militares Estaduais e o 1º 
Seminário Nacional de Oficiais Militares Estaduais 
aprofundaram debates sobre:

– Aplicação da Lei Federal nº 13.491/17, que alterou 
o Código Penal Militar;

– Panorama político nacional e institucional;

– Políticas institucionais dos Corpos de Bombeiros 
Militares frente às mudanças legislativas (com 
palestras de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar 
de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio 
de Janeiro);

– Planos de Governo para 2018;

– O Ciclo Completo de Polícia nos crimes de menor 
potencial Ofensivo através da Lavratura do TCO;

– A Tecnologia como ferramenta para alavancar o 
Ciclo Completo de Polícia;

– Experiências no uso de Tecnologias e Sistemas de 
Gestão para a Segurança Pública;

e ainda vários tópicos relacionados ao Exercício da 
Polícia Administrativa para prevenção de crimes e 
desordens.

Encontro reuniu 350 participantes 
procedentes de 19 estados

Seminário envolvendo atuação das 
Forças Armadas, em Brasília

ACORS lotou o auditório do Hotel Castelmar 
para debater o Poder de Polícia Administrativa

Mesa de honra, na abertura do VII Encontro 
de Oficiais Militares Estaduais

O exemplo de Santa Catarina na confecção do 
Termo Circunstanciado de Ocorrência chamou a 
atenção no Seminário sobre Ciclo Completo de 
Polícia pelas Forças Armadas em Faixa de Fronteira. 
Organizado pelo Ministério Público Militar com 
apoio da ACORS, da DEFENDA PM e da ANMPM, a 
Associação Nacional do Ministério Público Militar, 
o Seminário foi de 4 a 6 de junho de 2019  no 
Auditório da Procuradoria Geral de Justiça Militar, 
em Brasília. Entre os resultados, reforçou a visão de 
que as Forças Armadas podem atuar nas faixas de 
fronteira, do atendimento ao registro de ocorrências 
por meio do Termo Circunstanciado, aprimorando 
os serviços prestados à sociedade nos crimes com 
menor potencial ofensivo e de autoria conhecida.

Ciclo Completo 
em Faixa de Fronteira

A ACORS realizou nos dias 30 de novembro e 1º de 
dezembro de 2017 um Simpósio de Oficiais Militares 
no Hotel Castelmar, em Florianópolis. Na presença 
de 180 Oficiais, o evento explorou prioritariamente 
a Lei Federal nº 13.491/17, que trata da alteração do 
CPM e CPPM, e a Lei Estadual 17.291/17, que trata 
do Poder de Polícia Administrativa da Polícia Militar.

Simpósio 
de Oficiais

Entre os muitos eventos apoiados 
pela ACORS, a Associação patrocinou 
o Seminário de Direito Ambiental, 
realizado no dia 4 de setembro de 
2018, em Lages, e o Encontro de Chefes 
de Agências de Inteligência da PMSC, 
aberto no dia 11 de março de 2019 no 
Centro de Ensino da PMSC.

Agências de 
Inteligência
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Conscientização 
política
Ao longo de 2018, além dos 
encontros regionais, a Diretoria 
da ACORS empreendeu cerca 
de 40 viagens, promovendo 
uma maior aproximação com os 
associados em todas as regiões do 
Estado. Em reuniões previamente 
agendadas e nos encontros 
paralelos, sempre marcados pela 
transparência e interatividade, 

os diretores disseminaram uma 
nova consciência política em 
ano eleitoral, conclamando os 
associados a participarem mais 
ativamente do processo político 
e do próprio pleito eleitoral, 
ampliando a representatividade 
dos Militares Estaduais em âmbito 
municipal, estadual e federal.

Um ano após patrocinar o XVI 
Senabom, de 9 a 11 de novembro 
de 2016, em Florianópolis, 
a ACORS participou do XVII 
Seminário Nacional de Bombeiros 
com uma comitiva de 10 Oficiais, 
além de integrantes da Diretoria, 
em João Pessoa, na Paraíba. O 
principal evento de bombeiros do 
país contou com palestras, mesas-
redondas, provas técnicas, cursos 

e uma Feira Internacional de 
Prevenção e Combate a Incêndio 
e Emergências. Em novembro de 
2018, a ACORS voltou a prestigiar 
o Senabom em Foz do Iguaçu, 
na XVIII edição do Seminário que 
contou, entre os palestrantes, com 
o Comandante das operações de 
resgate de 12 adolescentes presos 
em uma caverna isolada pela 
água, na Tailândia.

Senabom

Estande da ACORS no Senabom 2017, na Paraíba

Cel Sérgio Luís Sell apresenta case da ACORS no Curso 
de Assessoria Parlamentar em São Paulo

Ex-Comandantes-gerais recebidos pela 
banda da PMSC, em maio de 2019

Cel Sérgio Luís Sell debatendo na 
ALESC os Códigos Penal Militar e de 
Processo Penal Militar.

Uma comitiva de Oficiais de 
Santa Catarina acompanhou 
em São Paulo, nos dias 25 
e 26 de julho de 2019, o 
XVII Encontro Nacional de 
Entidades de Oficiais Militares 
Estaduais. Com a presença de 
autoridades civis e militares, 
e de representantes dos 
Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário de diferentes estados, 
o ENEME explorou o tema 
“Virando o jogo da Segurança” 
com palestras do Ministro do 
Meio Ambiente, Ricardo Sales, 
Ministro da Secretaria Geral 
da Presidência da República, 
Jorge Oliveira, do Secretário 
Nacional de Segurança Pública, 
Gen Guilherme Theophilo, 
e do Governador do Rio de 
Janeiro, Wilson Witzel. Entre 
as demandas postuladas na 
Carta ENEME São Paulo, os 
participantes conclamaram 
à Presidência da República 
a “elevação da exigência de 
escolaridade de ingresso nos 
Quadros de Oficiais e de Praças 
e na adoção do denominado 
Ciclo Completo de Polícia, já 
realidade em 15 Estados da 
Federação, em infrações penais 
de menor potencial ofensivo”.

XVII 
ENEME

A ACORS ocupou posição de destaque no Curso de 
Assessoria Parlamentar realizado em São Paulo, pela 
AOMESP e DEFENDA PM, com apoio da FENEME, 
em junho de 2019. Coordenado pelo Cel Abelardo 
Bridi, vice-presidente da ACORS, o Curso contou 
com palestra do Cel Sérgio Luís Sell, presidente da 
ACORS, e aula com Edgar Usuy, que representa 
a Integra, empresa responsável pelas relações 
governamentais da ACORS.

Assessoria 
Parlamentar

Dentro da programação de aniversário da PMSC, no dia 24 de maio 
de 2019, a ACORS apoiou a realização de um Encontro de Oficiais 
da Reserva que exerceram a função de Comandante-Geral da 
Polícia Militar em Santa Catarina. Inédito em sua dimensão, o café 
da manhã organizado pela PMSC prestou homenagem a cerca de 
15 ex-Comandantes-Gerais.

Encontro de ex-
Comandantes

No dia 30 de junho de 2017, uma comitiva da ACORS participou do 
Seminário promovido pela Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional da Câmara Federal (CREDN) na Assembleia Legislativa 
de Santa Catarina. Com militares, políticos, desembargadores, 
promotores e advogados na plateia, o Seminário debateu possíveis 
alterações nos Códigos Penal Militar e de Processo Penal Militar.

Processo 
Penal Militar
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Em agosto de 2017, a ACORS lançou uma campanha 
em redes sociais para marcar seus 18 anos de atuação. 
A campanha com slogan “Nosso dever é garantir o 
seu direito” veio a substituir outra de grande impacto, 
também direcionada à valorização dos militares 
estaduais, criada sobre o conceito “quem tira nossos 
direitos dá munição ao bandido”.

Além das artes veiculadas de forma sistemática em 
datas significativas para a sociedade e os Militares 
Estaduais, a ACORS também tomou a iniciativa de 
criar o Prêmio ACORS e o Diploma de Honra ao 
Mérito. Reconhecido pelas corporações, o troféu em 
formato de luva e espada, em alusão a símbolos 
tão caros aos Oficiais Militares, vem sendo entregue 
desde 2 de dezembro de 2016 aos primeiros 
colocados no Curso de Formação de Oficiais (CFO), 
Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) e Curso 
Superior de Oficiais da PM e do CBM. Pelo Quartel do 

Comando Geral

Com marca registrada junto ao INPI, a ACORS permaneceu em 
evidência durante o XVI Senabom, realizado em novembro de 2016 
em Florianópolis com a presença de 3 mil participantes do Brasil e 
do exterior. Com estande próprio em excelente localização, a ACORS 
figurou no telão principal na solenidade de abertura, na presença 
do então governador Raimundo Colombo, patrocinou materiais 
gráficos da PMSC e do CBMSC, e disseminou sua marca por meio 
de merchandising na feira de exposições e na reunião do Conselho 
Nacional de Comandantes-gerais.

Ombreada na causa da PMSC, de 
conscientizar a população sobre 
o grande vulto e os prejuízos 
dos chamados de emergência 
envolvendo “perturbação do 
sossego alheio”, a ACORS lançou 
no Verão de 2018 a campanha 
publicitária “Não perturbe”. Além 
de conscientizar a sociedade, em 
especial quem atua no ramo do 
entretenimento noturno, do caos 
que se instala na Segurança Pública 
quando o sossego alheio não é 
respeitado, a ACORS defendeu 
publicamente o Projeto de Lei 
396/2017, que envolveria a PMSC 
em uma ação efetiva para atestar a 
segurança em zonas comerciais.

#NãoPerturbe

Investindo na comunicação direta com os 
associados, a ACORS lançou em 2017 um 
APP próprio, por meio do qual é possível 
compartilhar notícias pontuais e eventos 
de interesse dos Militares Estaduais. 
Disponível para celular, o APP é aberto por 
meio de Matrícula e senha, portanto com 
acesso restrito aos associados da ACORS.

Nos últimos anos, a ACORS vem patrocinando uma 
série de impressos da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar de Santa Catarina, com conteúdo 
didático e informativo. Entre os temas aprofundados 
nos folders distribuídos em eventos em todo o 
país estão o PMSC Mobile, Polícia Ostensiva, Rede 
Catarina de Proteção à Mulher, Laudo de Ordem 
Pública e Segurança contra Incêndio e Pânico.

Entre as bandeiras levantadas pela ACORS em 2016 
está a defesa do prédio do Quartel do Comando 
Geral, junto à Praça Getúlio Vargas em Florianópolis. 
Motivado por comentários acerca de uma possível 
transferência dos Comandos-gerais PM e BM para 
as torres da Secretaria de Segurança Pública, na 
área Continental em Florianópolis, a ACORS veio a 
público defender o “encouraçado de pedra”, que 
ocupa o mesmo endereço desde o período marcado 
pela Proclamação da República, merecendo, desde 
27 de setembro de 1927, a companhia da Secção de 
Bombeiros, com prédio anexo ao da Força Pública.

Precedendo a tramitação da Medida Provisória 
202/15, que regulamenta o Banco de Horas com 
prejuízos notórios aos Militares Estaduais, a ACORS 
desenvolveu uma campanha de comunicação 
explorando o slogan “Honrar a palavra – para os 
militares estaduais não é uma medida provisória”. 
Com outdoor, vídeo institucional exibido no horário 
nobre nos canais NSC e RIC Record, anúncio em 
jornais e posts que viralizaram na web a partir do 
Facebook e Twitter, a campanha de 2015 esclareceu 
tanto a população quanto o meio político sobre 
os prejuízos da MP aos servidores da Segurança 
Pública.

Honrar a palavra

Maioridade Prêmio ACORS

Com luva e espada, troféu conferido pela ACORS aos melhores 
alunos faz alusão aos símbolos do Oficialato

Aplicativo 
próprio

Marca em destaque

Apoio 
institucional

A C O R S  2 0  A N O SComunicação

22 23



A C O R S  2 0  A N O SComunicação

Confira aqui algumas artes desenvolvidas pela 
ACORS entre 2014 e 2019, incluindo a campanha 
“Nossa missão é preservar um atrativo imperdível: 
sua tranquilidade”, veiculada nacionalmente na 
revista de bordo da TAM.

Por meio da Assessoria de Comunicação, as notícias 
de interesse dos Oficiais associados à ACORS são 
sistematicamente compartilhadas pelo portal 
da entidade, no www.acors.org.br, pelas redes 
sociais Facebook e Instagram, pela Coluna mensal, 
publicada nos jornais Diário Catarinense e Notícias 
do Dia, e por colunistas políticos, que destacam em 
seus espaços os pleitos da Associação. De forma 
direta, a Comunicação também se dá com os 
associados por meio de grupos no WhatsApp, pelo 
aplicativo próprio – o APP ACORS –, uma newsletter 
enviada mensalmente via e-mail, e a edição de um 
boletim impresso, distribuído via Correio a cada 
dois meses.

Comunicação 
multiplataforma

Artes 
emblemáticas

Para marcar seus 19 anos, completados em 9 de agosto de 2018, 
a ACORS lançou uma campanha publicitária destacando sua forte 
presença nas esferas administrativa, judicial e política, representando 
os Oficiais perante os poderes constituídos, instituições públicas e 
privadas, com pleitos centrados na defesa de direitos já assegurados, 
nos avanços profissionais e na valorização dos militares. Como slogan 
oportuno, a campanha frisava que “Nossa missão é estar presente”.

19 anos

Na data em que comemorou 19 anos, a ACORS reuniu a imprensa 
no restaurante Lindacap, promovendo uma maior interação entre 
os Oficiais Militares e os formadores de opinião. Prestigiado pelos 
principais colunistas na área Política em Santa Catarina, como 
Moacir Pereira, Anderson Silva, Renato Igor, Paulo Alceu e Cláudio 
Prisco, o almoço informal e descontraído permitiu que os jornalistas 
compreendessem melhor os diferenciais entre a carreira militar e a 
de um servidor civil, e percebessem o escopo de atuação da ACORS, 
ao encorajar mais Militares Estaduais a exercerem sua capacidade de 
gestão também no âmbito político.

Encontro com a imprensa

Cláudio Prisco Paraíso (à esq), entre os 
jornalistas que prestigiaram o almoço 
oferecido nos 19 anos da ACORS
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ALMEBRAS é 
instalada em 
Florianópolis
No dia 10 de outubro de 2018, na presença de 
escritores de 10 estados, foi instalada em Florianópolis 
a Academia de Letras dos Militares Estaduais do 
Brasil e Distrito Federal, a ALMEBRAS, criada a partir 
de ampla mobilização da ACORS, da FENEME e da 
ALMESC. Com sede em Brasília, a ALMEBRAS teve seu 
primeiro ato oficial nos salões da ABVO, dando posse 
a 18 membros na presença de autoridades civis e 
militares.

Conforme seu edital, a ALMEBRAS aceita até três 
acadêmicos de um mesmo Estado, quando a unidade 
federativa dispõe de uma Academia de Letras, ou caso 
contrário, de apenas dois membros, para incentivar 
a implantação de uma confraria do gênero, que 
congregue escritores interessados em registrar a 
cultura técnica PM/BM, a história das corporações e 
outros gêneros literários como poesia, crônica, conto, 
ensaio, biografia, romance e genealogia.

Literatura

Na cerimônia de instalação da 
Academia de Letras dos Militares 
Estaduais, no dia 25 de outubro 
de 2011, a ACORS prestou uma 
homenagem ao seu Patrono, Cap 
Osmar Romão da Silva. Autor do livro 
“Curso de Polícia, teoria e prática” 
quando ainda era 1º Tenente, em 
1942, o Oficial que dá nome à 
ACORS foi representado por sua 
família na solenidade realizada 
dois dias após seu centenário de 
nascimento.

Para fomentar o lançamento 
de livros de autoria de Oficiais 
da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar, assim como o 
hábito da leitura de obras com 
interesse institucional, a ACORS 
elaborou um Edital para incentivo 
à escrita, por meio de apoio 
financeiro às publicações. A seleção 
das obras beneficiadas com o 
recurso previamente estabelecido 
é feita em parceria com a ALMESC, 
que a partir de toda a experiência 
acumulada no campo literário, 
contribui na definição dos autores 
selecionados.

Para ingressar na confraria 
presidida pelo Cel PM RR 
Roberto Rodrigues de Menezes, 
é necessário ter no mínimo uma 
obra publicada, que pode versar 
sobre temas técnicos da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiros 
Militar, sobre temas históricos das 
corporações, ou simplesmente 
demonstrar qualidade em termos 
literários, seja na forma de conto, 
poema, crônica, ensaio, biografias 
ou outros gêneros.

Paralelamente ao Edital para 
publicações literárias, a ACORS 
também financia a edição da 
Revista Ordem Pública e Defesa 
Social, com conteúdos científicos 
produzidos por policiais e 
bombeiros militares, e com 
distribuição gratuita.

Instalação da ALMESC

Edital para 
publicações

Condições 
de ingresso

Revista 
Ordem 
Pública

Acadêmicos da Almesc na instalação da Almebras

Solenidade de 2 anos da Academia de Letras dos Militares Estaduais, 
em outubro de 2013

Edital para incentivo à escrita, da ACORS, 
explora expertise dos acadêmicos da 
ALMESC 

Para ingressar na ALMESC não é imperativo 
escrever sobre Segurança

Cel Marlon Jorge Teza (centro) toma posse na Almebras Convidados de todo o país prestigiam solenidade no Clube dos Oficiais
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Historicamente, a ACORS 
vem estabelecendo parcerias 
com diferentes entidades 
representativas, conforme o pleito 
postulado, sempre no intuito de 
fortalecer e valorizar a Segurança 
Pública em Santa Catarina. Em 
24 de novembro de 2005, por 
exemplo, em carta assinada 
pela ACORS, Sindifisco e Adepol, 
as entidades reivindicavam de 
forma coletiva a modificação 
do teto salarial dos servidores e 
Militares Estaduais, por parte do 
Poder Executivo do Estado de 
Santa Catarina, a fim de reverter 
o bloqueio parcial dos proventos 
e salários estabelecido pelo 
Governo Estadual na vigência 
das Emendas Constitucionais n. 
41/2003 e 47/2005.

No dia 26 de julho de 2016, o presidente da ACORS, 
Cel Sérgio Luís Sell, recebeu na sede da entidade os 
presidentes de outras sete associações de Militares 
Estaduais: ABVO, APRASC, Elói Mendes, Aberssesc, 
Alvorada, Asscbmsc e Acspbmsc. Na pauta do 
encontro que culminou com a redação de uma Ata 
de Trabalho com metas iniciais, estava a análise do 
cenário político e institucional do Estado e a postura 
das entidades em relação às Eleições municipais de 
2016.

A mobilização das associações estaduais, 
juntamente com a FENEME, também repercutiu em 
Brasília. Foi aprovado no Senado Federal, no dia 13 
de julho de 2016, o PLS 554/2011 que altera o Art. 
306 do Decreto-Lei 3689/1941 (CPP), designando a 
partir de então o uso do termo “Autoridade Policial”.

No dia 31 de março de 2017, os presidentes da 
ACORS, ABVO e Associação Elói Mendes receberam 
em Florianópolis quase 200 Oficiais Militares, que 
reiteraram no encontro o posicionamento da classe 
em não aceitar qualquer tentativa de modificar a 
carreira dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar, diante do anúncio de possível 
Projeto de Lei que permite a Subtenentes da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar ascender 
à carreira de Oficiais sem prestar concurso público. 
Coesos, os Oficiais mobilizaram-se contra o Quadro 
de Oficiais Auxiliares por infringir a própria legislação, 
já que a transposição de cargo, sem concurso 
público, é vedada por Lei.

Com
Sindifisco 
e Adepol

Ata de 
Trabalho

Quadro de 
Oficiais Auxiliares

Autoridade 
Policial
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ACORS reúne quase 200 Oficiais Militares para 
debater questões de carreira

Presidentes da ACORS, ABVO e APRASC 
recebidos dois dias após a troca de Governo

Antes de se lançar candidato a governador, o Cel BM RR Carlos 
Moisés da Silva participou do encontro como Oficial associado

Entidades de Oficiais lotaram o salão da ABVO 
no dia 10 de julho de 2018

Representatividade 
política
Em duas ocasiões, nos dias 10 de julho e 7 de 
agosto de 2018, a ACORS, ABVO e Associação Elói 
Mendes voltaram a receber os Oficiais Militares de 
Santa Catarina de forma conjunta, desta vez para 
propor a ampliação da representatividade dos 
Militares Estaduais na esfera política. Nas eleições de 
2016, foram eleitos 24 Militares Estaduais em Santa 
Catarina, sendo dois vice-prefeitos e 22 vereadores. 
Mais adiante, ao longo do período eleitoral de 2018, 
o trabalho para alavancar a presença de Oficiais 
e Praças na Assembleia Legislativa e no Poder 

Executivo viria consagrar a eleição de um Oficial 
da Reserva, associado da ACORS, para governador 
do Estado nas eleições de 2018. Além do Cel BM 
RR Carlos Mois és da Silva, que assumiu o Governo 
em 1º de janeiro de 2019, no mesmo pleito foram 
eleitos para a Assembleia Legislativa o Cel BM RR 
Onir Mocellin, ex-Comandante-geral do CBMSC 
e associado da ACORS, e o Sargento PM Carlos 
Henrique de Lima, o Sargento Lima, de Joinville.

No gabinete 
do Governador
Dois dias após assumir o Governo de Santa Catarina, 
os presidentes da ACORS, Cel Sérgio Luís Sell, da 
ABVO, Cel José Wolny de Souza, e da APRASC, 
Subtenente João Carlos Pawlick, foram recebidos 
pelo Governador Moisés em seu gabinete. Com 
2,64 milhões de votos, o que configura a maior 
votação já obtida por um candidato vitorioso, o Cel 
BM RR Carlos Moisés da Silva foi eleito Governador 
do Estado de Santa Catarina no segundo turno, 
merecendo mais de 71% dos votos, o que a 
imprensa tratou como uma vitória “acachapante”.
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Coesão inédita
Os presidentes da ACORS, ABVO, ELÓI 
MENDES, APRASC, ABERSSESC, ALVORADA, 
ASSBMSC e ACSPBMSC, entidades que, juntas, 
representam 100% dos Policiais Militares e 
Bombeiros Militares do Estado, vêm provando 
uma coesão inédita. Entre fevereiro e julho de 
2019, estiveram reunidos em cinco ocasiões 
a fim de buscar respostas aos interesses 
comuns de Praças e Oficiais, Militares da Ativa 
e da Reserva, Policiais e Bombeiros Militares, 
como a reposição da inflação e os impactos 
da Reforma da Previdência no Sistema de 
Proteção Social dos Militares.

ACORS
Associação de Oficiais Militares de Santa Catarina

ABVO
Associação Barriga Verde dos Oficiais Militares Estaduais

ELÓI MENDES
Associação Coronel João Elói Mendes – Oficiais da Reserva 
e Reformados

APRASC
Associação de Praças do Estado de Santa Catarina

ABERSSESC
Associação Beneficente e Representativa dos Subtenentes 
e Sargentos do Estado de Santa Catarina

ALVORADA
Associação Alvorada Beneficente e Representativa dos 
Subtenentes e Sargentos Inativos da Polícia Militar e 
Bombeiro Militar de Santa Catarina

ASSBMSC
Associação dos Subtenentes e Sargentos do Corpo de 
Bombeiros Militar de Santa Catarina

ACSPBMSC
Associação de Cabos e Soldados Policiais e Bombeiros 
Militares de Santa Catarina

ADEPOL/SC
Associação dos Delegados de Polícia de Santa Catarina

SINPOL/SC
Sindicato dos Policiais Civis de Santa Catarina

SINPOSC
Sindicato dos Peritos Oficiais de Santa Catarina.

Entidades de Militares 
Estaduais envolvidas Entidades de 

Servidores Civis 
da segurança

Marco 
histórico

Somando 
forças

Uma confraternização entre as oito entidades 
representativas de Militares Estaduais supracitadas 
foi considerada um “marco histórico” no dia 10 
de julho de 2019. O jantar no salão da ABVO 
representou um momento inédito pela forte 
coesão entre entidades que, historicamente, já 
trabalharam de forma divergente, diluindo seu 
potencial de negociação. Para o presidente da 
ACORS, Cel Sérgio Luís Sell, muito mais do que 
reunião, é a união que caracteriza esta fase, com 
uma crescente sintonia estabelecida ao longo dos 
últimos meses. Com cerca de 50 convidados, a 
confraternização também contou com a presença 
do Deputado Estadual Onir Mocellin, Coronel 
da Reserva do CBMSC, do Comanda nte-geral 
do CBMSC, Cel Charles Alexandre Vieira, do 
Subcomandante-geral do CBMSC, Cel Ricardo 
José Steil, do Subcomandante-geral da PMSC, Cel 
Cláudio Roberto Koglin, e do Chefe do Estado-
Maior-geral do CBMSC, Cel Charles Fabiano Acordi.

Ampliando ainda mais a coesão entre as entidades 
representativas da Segurança Pública, o dito 
G8 – formado por oito associações de Militares 
Estaduais de Santa Catarina – foi encorpado pela 
presença de mais três entidades a partir de agosto 
de 2019, quando a Adepol, Sinpol e Sinposc 
somaram esforços para negociar interesses comuns. 
Reunidos pela primeira vez no dia 7 de agosto, 
na sede da ACORS, os presidentes debateram a 
atual situação dos aposentados da Polícia Civil 
e a necessidade de readequação das tabelas do 
Subsídio dos integrantes da Segurança Pública, com 
a consequente reposição inflacionária dos últimos 
seis anos.

Três entidades de servidores civis juntam-se 
ao G8 em agosto

Encontro selou uma fase marcada pela forte 
conciliação 

Alto Comando PM e CBM e oito entidades de Militares 
Estaduais representados no jantar de julho de 2019

Reunião de entidades em março Reunião de entidades em abril

Reunião de entidades em fevereiro
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Outorga 
de placa
Reconhecendo o valor da 
interface com membros dos 
Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário, prezando pelo 
diálogo e a transparência 
nas relações, a ACORS vem 
mantendo uma agenda de 
encontros institucionais nos 
últimos 10 anos. Por ocasião 
da aprovação da Lei que 
fixa o efetivo máximo na 
PMSC, o então presidente da 
ACORS, Cel Marlon Jorge Teza, 
prestou uma homenagem ao 
governador Luiz Henrique da 
Silveira e ao vice-governador, 
Leonel Pavan, com a outorga 
de uma placa no dia 14 de 
julho de 2008.

A C O R S  2 0  A N O SRelações
Governamentais

Com o Ministro 
da Justiça

Lista tríplice Com o Governador Colombo

Também em 2014, de 20 a 23 de maio a ACORS 
designou uma comitiva para acompanhar a 
tramitação de projetos de interesse dos Oficiais 
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar 
na Câmara Federal. Entre os encontros mantidos 
em Brasília, o presidente da ACORS, Cel Fred Harry 
Schauffert, foi recebido pelo Ministro da Justiça, José 
Eduardo Cardozo, e pela Secretária Nacional de 
Segurança Pública, Regina Miki.

Além de monitorar a tramitação 
do Projeto de Lei 2291/2011, 
apresentado pelo deputado federal 
Gean Loureiro a fim de estender o 
Poder de Polícia Judiciária Militar 
a todos os Oficiais, dispondo sobre 
a investigação criminal conduzida 
por Oficiais de Polícia Militar nos 
crimes militares praticados por 
policiais militares, uma comitiva 
da ACORS voltou a se reunir com 

Gean Loureiro em 2015, a fim de 
agradecer ao parlamentar estadual, 
pessoalmente, a apresentação 
da PEC 006.4/2015, que propõe 
alterações constitucionais de 
modo a permitir que os Oficiais 
Superiores da PMSC e CBMSC 
possam votar e montar uma lista 
tríplice, a ser encaminhada ao 
Governador do Estado, para escolha 
dos próximos Comandantes-Gerais.

No dia 5 de maio de 2014, data em que se celebra 
o aniversário da PMSC, uma comitiva da ACORS foi 
recebida pelo Governador Raimundo Colombo, em 
seu gabinete no Centro Administrativo. Em nome 
dos associados, o presidente da ACORS, Cel Fred 
Harry Schauffert, formalizou o reconhecimento ao 

esforço do Governo para ampliar os direitos dos 
Oficiais Militares Estaduais, com o desbloqueio do 
Teto remuneratório. Dois meses depois, no dia 22 de 
julho, ACORS e FENEME voltaram a ser recebidas no 
gabinete do Governador Colombo.

Assessoria 
Parlamentar
Para fortalecer as relações governamentais, 
a ACORS entregou pessoalmente aos 
Comandantes-Gerais da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros Militar, no dia 17 de 
junho de 2014, uma proposta de ativação de 
Assessorias Parlamentares independentes 
e atuantes em cada corporação, 
disponibilizando total suporte e capacitação 
até que as mesmas pudessem atuar de forma 
autônoma e eficiente.

Posse e Ato Público, em fevereiro de 2015, 
foram prestigiados por comitiva da ACORS

Cel Fred Harry Schauffert recebido em maio pelo Governador

Maj Wallace Carpes (à dir) e o deputado estadual Gean Loureiro, atual prefeito de Florianópolis

Nova audiência, com ACORS e FENEME, em julho de 2014

Nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2015, o presidente 
da ACORS, Cel Fred Harry Schauffert, acompanhou 
a posse da Frente Parlamentar da Segurança 
Pública, composta pelo Dep Alberto Fraga, Coronel 
da Reserva da PMDF, na presidência, Dep Major 
Olímpio (PMESP) na vice-presidência e Dep Cap 
Augusto (da Reserva da PMESP) como Secretário. 
Na mesma ocasião, acompanhou o Ato Público 
em homenagem a policiais, bombeiros, agentes 
penitenciários e de trânsito de todo o Brasil 
assassinados durante o exercício ou em razão da 
atividade profissional.

Frente 
Parlamentar 
de Segurança
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Interface 
internacional

Fórum
Parlamentar

No dia 22 de junho de 2016, seis Oficiais da 
Associação de Gendarmerias e Polícias com Status 
Militar da Europa e Mediterrâneo (FIEP) foram 
recebidos pela Diretoria Executiva da ACORS. O 
intercâmbio com três estados, São Paulo, Minas 
Gerais e Santa Catarina, representou a resposta 
da FIEP à solicitação do Conselho Nacional de 
Comandantes-Gerais PM e BM para que o país 
passe a integrar a FIEP, cuja sigla refere-se às iniciais 
dos países fundadores da Associação que hoje é 
composta pela Gendarmerie Nationale (França), 
Arma dei Carabinieri (Itália), Guardia Civil (Espanha), 
Guarda Nacional Republicana (Portugal), Jandarma 
(Turquia), Koninklijke Marechaussee (Países Baixos), 
Gendarmerie Royale (Marrocos), Jandarmeria 
(Romênia), e Forças Gendarmerie (Jordânia). 
Também são membros associados da FIEP a 
Gendarmeria Nacional (Argentina), a Carabineros de 
Chile (Chile) e a Lekhwiya Forças (Qatar) e membros 
observadores a Guarda Nacional (Tunísia) e a Forças 
de Segurança Nacional (Palestina).

A convite do Fórum Parlamentar Catarinense, o presidente da ACORS 
representou a entidade em Brasília em dezembro de 2017, em março de 2018, 
e no dia 9 de maio de 2018. Desta vez, coube à ACORS coordenar, dentro do 
Forum Parlamentar, a apresentação das necessidades da Segurança Pública 
em Santa Catarina, culminando com o consenso dos deputados federais sobre 
a necessidade de maior envolvimento dos parlamentares na busca de soluções 
para a segurança da sociedade.

Comitiva da FIEP recepcionada na ACORS

Ciclo 
Completo 
de Polícia
Representando a ACORS em Brasília, o Ten Cel 
Marcello Martinez Hipólito defendeu no dia 25 
de junho de 2015, na Câmara dos Deputados, 
o Ciclo Completo de Polícia. Na audiência 
da CPI da Violência contra Jovens, Negros 
e Pobres, ponderou as vantagens quando 
uma única corporação policial executa as 
atividades repressivas, de investigação criminal 
e de prevenção aos delitos e manutenção 
da ordem pública, ao contrário do modelo 
vigente, que delega à Polícia Militar o 
patrulhamento e à Polícia Civil a investigação. 
Ao longo do ano de 2015, a ACORS garantiu 
representação em todas as conferências 
formais em torno do tema - realizadas em 
Florianópolis, Belém, Aracaju, Brasília, Recife, 
Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia 
e Manaus -, e também naquelas realizadas 
de forma independente, em Salvador, Campo 
Grande, Cuiabá e Porto Velho, cidades não 
contempladas pela Câmara dos Deputados. 

Cel Sérgio Luís Sell compõe mesa na ALESC ao lado dos 
deputados federais Raul Jungmann e Carmem Zanotto

Oficiais que integraram o 1º Curso de Assessoria Parlamentar da 
ACORS

Imagens da ACORS exibidas no telão do Plenário da ALESC, 
durante discurso do Cel Alexandre Correa Dutra

Quinze Oficiais da PMSC e do CBMSC participaram, 
entre 19 e 22 de setembro de 2016, de um curso 
intensivo de Assessoria Parlamentar oferecido pela 
FENEME em Brasília. No ano seguinte, de 22 a 25 de 
maio de 2017, o Curso de Assessoria Parlamentar foi 
oferecido pela própria ACORS nas dependências do 
Plaza Florianópolis Hotel e da Assembleia Legislativa 
de Santa Catarina.

Dentro das comemorações de seus 20 anos, a 
ACORS promoveu nova edição do Curso, que reuniu 
cerca de 50 Oficiais de 9 a 13 de setembro de 2019, 
em Florianópolis.

Curso 
intensivo
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Em maio de 2019, ACORS compõe palanque em Brasília no 
lançamento da operação Tiradentes Adsumus

Cel Sérgio Luís Sell e Cel Abelardo Bridi com a vice-governadora, 
Daniela Reinehr

... e com o Secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável, 
Lucas Esmeraldino 

Após serem recebidos pelo Governador Moisés 
apenas dois dias após sua posse, o presidente da 
ACORS, Cel Sérgio Luís Sell, e o 1º vice-presidente, 
Cel Abelardo Bridi, estabeleceram novas relações 
com o Governo em fevereiro e março de 2019, a 
fim de apresentar os principais avanços e as atuais 
demandas na carreira dos Militares Estaduais. No dia 
25 de fevereiro foram recebidos pelo Secretário de 
Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, 
Lucas Esmeraldino, e no dia 1º de março pela vice-
governadora, Daniela Reinehr.

Dois meses mais tarde, no dia 29 de maio de 2019, 
o presidente da ACORS, Cel Sérgio Luís Sell, o 1º 
vice-presidente, Cel Abelardo Bridi, assim como o 
Comandante-geral da PMSC, Cel Araújo Gomes Jr, 
que preside o Conselho Nacional de Comandantes-
gerais, compuseram palanque em Brasília, no 
lançamento da operação “Tiradentes Adsumus”, 
juntamente com o Ministro da Justiça e Segurança 
Pública, Sérgio Moro, e o Secretário Nacional da 
Segurança Pública, Gen Guilherme Theophilo. Na 
ocasião, uma comitiva de Militares Estaduais de 
Santa Catarina defendia no Congresso Nacional 
a Emenda nº 55, proposta pelo Deputado Cap 
Augusto e os parlamentares membros da Bancada 
Militar na Câmara dos Deputados, à PEC da Reforma 
da Previdência. 

Sistema 
Único de 
Segurança

No dia 13 de junho de 2018, 
o presidente da ACORS, Cel 
Sérgio Luís Sell, acompanhou em 
Brasília o Seminário Nacional de 
Segurança Pública. Realizado na 
Academia Nacional de Polícia, 
o Seminário foi marcado pela 
apresentação da Lei n. 13.675, 
sancionada apenas dois dias antes 
pelo presidente Michel Temer, 
consagrando um pleito histórico 
dos Militares Estaduais: o Sistema 
Único de Segurança Pública. 

Otimizando a viagem a Brasília, 
para participar do Seminário 
Nacional de Segurança Pública, o 
presidente da ACORS prestigiou o 
receptivo oferecido pela Casa de 
Santa Catarina, como é designada 
a sede da Secretaria Executiva 
de Articulação Nacional, aos 
representantes da Segurança 
Pública, tendo por anfitriã a 
Secretária Executiva Lourdes 
Coradi Martini.

Com o 
Ministro 
Sérgio Moro

Com a vice-
governadora
Daniela

Com o 
Governador 
Pinho Moreira
Em audiência com o governador Eduardo Pinho 
Moreira, em 27 de março de 2018, o presidente 
da ACORS, Sérgio Luís Sell, expôs as principais 
fragilidades da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar e a necessidade de crescente 
amparo legal para os Militares Estaduais e seus 
familiares. 

Cel Sérgio Luís Sell em audiência no gabinete do Governador
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Sistema de 
Proteção Social

A C O R S  2 0  A N O SPrevidência

A defesa do Sistema de Proteção 
Social dos Militares, a não-
inclusão dos Policiais Militares e 
Bombeiros Militares no Fundo 
Previdenciário, a simetria entre 
Militares Federais, inclusive em 
relação às pensões, e os Militares 
Estaduais diante da Reforma 
da Previdência estão entre as 
principais lutas da ACORS em 
favor de seus associados, Ativos, 
Inativos e Pensionistas.

No dia 8 de agosto de 2014, o 
presidente da ACORS, Cel Fred 
Harry Schauffert, o presidente da 
FENEME, Cel Marlon Jorge Teza, 
acompanhados pela jornalista 
da ACORS, Ana Lavratti, foram 
recebidos em São Paulo por um 
dos juristas mais respeitados 
do país, Dr. Ives Gandra 
Martins. Doutor em Direito pela 
Universidade Mackenzie – onde 

é professor emérito -, Doutor 
Honoris Causa pela PUCPR, 
membro da Academia Paulista de 
Letras e detentor de centenas de 
títulos e homenagens, o Dr. Ives 
Gandra gravou com exclusividade, 
para os portais da ACORS e da 
FENEME, um vídeo defendendo 
a militarização da Polícia Militar 
e a necessidade de um regime 
diferenciado de Previdência para 
os policiais e bombeiros militares.

No ano seguinte, o presidente 
da ACORS, Cel Fred Harry 
Schauffert, integrou a Assembleia 
da Associação Elói Mendes dos 
Oficiais da Reserva Remunerada 
e Reformados, que contou com 
uma apresentação do presidente 
do Instituto de Previdência 
de Santa Catarina (IPREV/SC), 
Adriano Zanotto. No encontro 
de 24 de abril de 2015, foram 

esclarecidas as condições 
diferenciadas dos Militares 
Estaduais em relação a um 
servidor e aos civis.

Gradualmente, os debates em 
torno da anunciada Reforma 
da Previdência ganharam ainda 
mais força, com o presidente da 
ACORS, Cel Fred Harry Schauffert, 
ministrando uma palestra no 
Seminário Nacional da Polícia 
e Bombeiros Militares, em 
novembro de 2015, em Manaus, e 
a ACORS marcando presença na 
integralidade das reuniões gerais 
promovidas pela FENEME acerca 
do tema.

Inicialmente, uma forte 
preocupação provinha da 
proposta inicial da PEC 287/2016, 
que aproximava os Militares 
Estaduais e Federais das regras de 
Previdência dos servidores civis, 
o que exigiu grande mobilização 
com decorrente pressão sobre os 
parlamentares federais. Três anos 
mais tarde, em novo momento 
político, os Oficiais permanecem 
coesos na defesa do Sistema de 
Proteção Social perante a PEC 
06/19, Proposta de Emenda à 
Constituição para a Reforma 
da Previdência, apresentada 
ao Congresso Nacional pelo 
presidente Jair Bolsonaro em 20 
de fevereiro de 2019.

No instante em que foi divulgado, 
o conteúdo já passou a ser 
debatido na reunião da FENEME, 

que reuniu cerca de 200 Oficiais 
Militares em Brasília, além de 
Comandantes-gerais, do Senador 
Major Olímpio e dos deputados 
federais Capitão Alberto Neto, 
Capitão Wagner e Subtenente 
Gonzaga. Paralelamente, a fim 
de assegurar a simetria entre 
Militares Federais e Militares 
Estaduais diante da Reforma 
da Previdência, uma comitiva 
liderada pelo presidente da 
ACORS, Cel Sérgio Luís Sell, 
percorreu o Congresso Nacional, 
esclarecendo pontos nevrálgicos 
ao senador Esperidião Amin e 
aos deputados federais por Santa 
Catarina Carmen Zanotto, Coronel 
Armando, Darci de Mattos, Fábio 
Schiochet, Caroline Di Toni, Daniel 
Freitas e Rodrigo Coelho.

Com o mesmo intuito, de 
apresentar as particularidades na 
carreira de um Militar Estadual, 
a comitiva da ACORS esteve 
entre 18 e 21 de fevereiro com o 
Senador Major Olímpio, de São 
Paulo, e os deputados federais 
Hélio Bolsonaro, do Rio de 
Janeiro; Kim Katiguari, de São 
Paulo; Capitão Alberto Neto, do 
Amazonas; Capitão Wagner, do 
Ceará; Subtenente Gonzaga, de 
Minas Gerais; e Guilherme Derriti, 

de São Paulo; além do Secretário 
de Articulação Nacional de Santa 
Catarina, Diego Goulart.

Nos meses de abril e maio, com a 
admissibilidade da PEC 06/2019 
aprovada pela CCJ da Câmara dos 
Deputados por 48 votos a favor e 
18 votos contrários, a mobilização 
dos Militares Estaduais em 
Brasília passou a ser permanente, 
inclusive com o presidente da 
ACORS, Cel Sérgio Luís Sell, e o 
1º vice-presidente, Cel Abelardo 
Bridi, acompanhando a votação 
no dia 23 de abril de 2019.

Nos dias 28 e 29 de maio de 
2019, sob a liderança da FENEME, 
outra comitiva de Oficiais esteve 
em Brasília para defender junto 
ao Congresso Nacional a Emenda 
nº 55, proposta pelo Deputado 
Cap Augusto e os parlamentares 
membros da Bancada Militar na 
Câmara dos Deputados, a fim 
de ajustar legislações estaduais 
perante a PEC da Reforma da 
Previdência. Demonstrando total 
coesão dos Militares Estaduais 
de Santa Catarina, a comitiva 
reuniu o presidente da ACORS, 
Cel Sérgio Luís Sell, o presidente 
da FENEME, Cel Marlon Jorge 
Teza, e o presidente da APRASC, 

Subten João Carlos Pawlick, além 
de diretores e assessores das 
entidades representadas.

A fervorosa luta por paridade, 
integralidade e pensões, 
garantindo que o Sistema de 
Proteção Social seja regido 
por legislação federal através 
de Emenda Constitucional, 
evitando assim discrepâncias 
ainda maiores entre os estados, 
vem absorvendo tanto a 
diretoria quanto os próprios 
associados da ACORS no 
último ano. Provando seu total 
comprometimento com a causa, 
a ACORS vem encorpando 
a presença em Brasília, com 
Oficiais em permanente vigília e 
contato com os parlamentares 
federais. Instruídos pela FENEME, 
responsável pelo alinhamento 
de todas as entidades federadas, 
os representantes da ACORS 
buscaram pessoalmente a adesão 
dos deputados federais à Emenda 
nº 55, bem como a defesa do 
Sistema de Proteção Social dos 
Militares Estaduais, deixando em 
seu rastro um exemplo de união e 
competência. 

Cel Fred Harry Schauffert e Cel Marlon Jorge Teza recebidos pelo 
jurista Ives Gandra Martins, em São Paulo

Cel Sérgio Luís Sell, em fevereiro de 2019, dá a largada para a 
presença permanente de comitivas da ACORS em Brasília

Comitiva de Oficiais catarinenses com os 
deputados federais Cap Alberto Neto e Cap 
Wagner 
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