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ATA Nº 002 – COMISSÃO ELEITORAL 

 

 

 

Aos doze dias do corrente mês, às 09:15h reuniram-se na sede da Acors, os 

seguintes Oficiais PM, Cel PM RR Sell, Cel PM Fernando, Cel PM RR Abel, Cel PM 

Campos e o Sr Dr Baratieri (Advogado da ACORS, auxiliando com os embasamentos 

jurídicos). 

 

O Presidente da Acors pediu a palavra e apresentou os novos membros da 

Comissão Eleitoral, conforme fez público Resolução nº 002/CONSELHO 

FISCAL/ACORS/2020, datado de 01 agosto de 2020, Senhores Cel PM RR Claúdio 

(impossibilitado de comparecer na reunião de hoje), Cel PM RR Silveira e Ten Cel Med 

PM Roberge, após a devida apresentação dos Oficiais PM RR mencionados acima, o 

Sr Cel PM RR Sell, retirou-se da referida reunião, ficando os demais para deliberar os 

assuntos atinente as eleições desta Associação. 

 

Pediu a palavra o Sr Cel PM RR Fernando, o qual solicitou para este 

Secretário, fazer a leitura da Ata nº 001 desta Comissão, feita a leitura, o Sr Cel PM 

Fernando, ressaltou que com a apresentação dos novos membros da Comissão 

Eleitoral, agora sim , atendia legalmente o previsto no Estatuto da ACORS, quanto a 

quantidade de membros participantes da Comissão Eleitoral.  

 

Passado a palavra ao Sr Dr Baratieri, para que o mesmo explane-se sobre a 

Eleiçao Virtual e Presencial, o referido Sr , menciona a Lei Federal nº 14010, de julho 

de 2020, que trata exclusivamente das eleições virtuais no País, durante a Pandemia 

do Corona vírus (COVID), mencionou que seria uma votação inédita no Estado e que 
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após pesquisa, não teve garantia dos votos durante a eleição virtual por ser facilmente 

“Raqueado” o sistema, com prejuízo à violação do sigilo do voto além que uma possível 

Contratação de uma empresa especializada, nesse momento houve manifestações dos 

membros desta Comissão, quanto a quantidade de votantes, criação de senhas e uma 

grande preocupação se todos os sócios teriam acesso a referida votação virtual, com 

referência as Eleições Presencias as mesmas estão prevista em nosso Estatuto. 

 

Ficou definido então, a criação de um Calendário Eleitoral, dando ciência 

aos Associados conforme previsão legal do Estatuto, levantado a preocupação das 

Chapas que por ventura venham a se inscreverem, bem como, no caso de uma Chapa 

única, fato que poderia ser resolvida através de Aclamação. 

 

Com a criação do referido Edital, e após análise dos itens referente a prazo 

(data para inscrição das chapas, dos Conselhos, votação, e etc....) a devida divulgação 

aos sócios com o amparo nos Artigos previsto no Estatuto. 

 

Após uma breve discussão de como seria realizada as Eleições da ACORS 

neste ano, em face da Pandemia que assola nosso querido País, o Sr Cel PM RR 

Fernando propôs uma votação entre os membros presente, ELEIÇÃO VIRTUAL x 

ELEIÇÃO PRESENCIAL, por unanimidade consideramos a ELEIÇÃO PRESENCIAL, 

destacando que seriam observados as Diretrizes do Governo do Estado e dos 

Municípios quanto os cuidados para o dia da votação (medição corporal, álcool gel ou 

70% liquido e etc...) evitando principalmente a aglomeração dos eleitores durante e 

após as Eleições. 

 

O Sr Cel PM RR Fernando solicitou que seja feita a comunicação através de 

Ofício ao Sr Cel PM Sell – Presidente da ACORS (Of. Nº 002/Comissão 

Eleitoral/ACORS/2020 ) e ao Sr Cel PM RR MArlos – Presidente do Conselho Fiscal 

(Of. Nº 003/Comissão Eleitoral/ACORS/2020 ), para conhecimento desta reunião. 

 

Agendado para o dia 18 de agosto de 2020 (terça-feira), às 09:00h, 

reunião desta Comissão, para analisar do Edital e sua publicação. 
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FERNANDO RODRIGUES DE MENEZES 
Coronel PM RR – Presidente da Comissão Eleitoral da ACORS 

 
 
 

 
PEDRO ROBERTO ABEL 

CEL PM RR MEMBRO 
 
 
 
 

PEDRO ANTÔNIO DA SILVEIRA 
CEL PM RR MEMBRO 

 
 
 
 

JOSÉ CARLOS XAVIER ROBERGE 
TEM CEL MED PM RR MEMBRO 

 
 
 

ANTÔNIO MARCELO CAMPOS GONÇALVES 
CEL PM RR SECRETÁRIO 
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