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ATA Nº 011 – COMISSÃO ELEITORAL 

 

 

 

Aos cinco dias do mês de Novembro do corrente ano, às 16: 15h reuniram-

se na sede da Acors, os seguintes Oficiais PM, Cel PM Fernando, Cel PM RR Abel, Cel 

PM RR Campos, Cel PM RR Silveira, Cel PM RR Mauro , Cel PM RR Sell e  TC Med 

PM Roberge, Cel PM RR Mario e Cel BM RR Vanderlino. 

Dando continuidade aos assuntos eleitorais compareceu conforme 

agendado a Srª Jennifer funcionária da Empresa Back RentaCar, contratada pela Acors 

para fazer o recolhimento dos votos do Interior do Estado, conforme contato 

anteriormente em Reunião na sede da Acors . O Cel PM RR Fernando recebeu as 

urnas (22 urnas) na presença dos senhores acima mencionados, conferidas e após 

guardadas (sala do advogado da Acors, chave com o secretário da comissão eleitoral) 

para posterior conferencias dos votos no escrutínio, o Cel Fernando salientou que as 

urnas de Palhoça ele mesmo havia recolhido e de São José o Cel Campos,, totalizando 

24 urnas, agradeceu a referida senhora e a mesma retirou-se da sala dando 

continuidade a reunião, ficou decidido entre os presentes que haveria dois (02) pontos 

de votação, uma entrada e outra saída, proibida a permanência no local após a 

votação, decidido a abertura das urnas pelos membros da Comissão e a devida 

colocação dos votos nas urnas Central do dia 06 nov 2020, com a presença dos fiscais 

de ambas as chapas e seus representantes, Cel Mauro pediu a palavra e mencionou 

que teria apenas dois (02) assuntos para colocar em pauta o primeiro seria com 

relação a quantidade de votos de Palhoça, foi constatado 28 ( vinte e oito ) votos e 

apenas 27 (vinte sete ) assinaturas na ficha de presença,  descoberto que a eleitora 

Oficial Med PM não havia assinado a ficha de presença, tal assunto ficaria a carga da 

Comissão Eleitoral para decidir no dia 06 nov 2020, no escrutínio, haja vista que o Cel 
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Mauro queria que o voto fosse contato, e o Cel Sell queria que o voto fosse descartado, 

O Cel Mauro mencionou então o segundo assunto que seria a demora na entrega da 

relação dos associados, endereços  e suas regiões de votação, que foi prejudicado no 

processo eleitoral, pois fez a solicitação no dia 02 set 2020, e a recebeu na metade do 

mês de Outubro 2020, com a alegação de que a relação não estava atualizada, 

mencionou ainda que foi divulgada uma planilha com a porcentagens de votos dos 

associados do interior publicado no site da Acors, sentindo-se enganado pois as 

informações não foram claras, que se o mesmo fosse eleito todos os assuntos e 

demais seriam publicados no site da Acors , para conhecimento de todo os associados, 

perdeu a confiança em determinada pessoas (pois durante seu nome foi mencionado 

em situações difíceis , com o objetivo de prejudicar sua eleição, mas que mesmo assim 

tem certeza que ganhará as eleições, Cel Mario cumprimentou a Comissão eleitoral 

pelo trabalho desenvolvido, sobre o assunto que o Cel Mauro mencionou ratificou que 

todos os assuntos sejam publicados no site da Acors, que todas as propostas deveriam 

ter sidas publicadas no site da Acors, passada a palavra ao Cel Sell o mesmo falou que 

se portou durante o processo eleitoral de forma cristalina e que também esta passado 

por uma situação delicada , informou que a relação dos associados estava pronta no 

“pen drive” e no dia da entrega o Cel Mauro faltou a reunião, pois tinha consulta 

marcada no médico, que com relação a planilha de votantes do interior fez  planilha por 

solicitação do Cel Campos que não tem conhecimento da planilha excel, mencionou a 

dificuldade de atualizar a relação dos associados, pois muitos não fazem o 

recadastramento, mencionou ainda que a planilha foi divulgada para uma maior 

transparência aos associados, passada a palavra ao Cel Abel o mesmo falou a respeito 

dos “bocas de urna “, bom senso, pois estamos ainda na pandemia, podendo trazer 

consequências para a Instituição PM/BMSC, será feita marcação e indicação aos 

votantes, finalizando todos os presentes foram até o local de votação, para ter uma 

noção geral do local, deu-se por encerrada a reunião desejando a todos um excelente 

dia de votação.  

 

 
 

FERNANDO RODRIGUES DE MENEZES 
Coronel PM RR – Presidente da Comissão Eleitoral da ACORS 

 
 
 

 
PEDRO ANTÔNIO DA SILVEIRA 
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PEDRO ROBERTO ABEL 
CEL PM RR MEMBRO 

 
 
 

JOSÉ CARLOS XAVIER ROBERGE 
TEM CEL MED PM RR MEMBRO 

 
 
 

ANTÔNIO MARCELO CAMPOS GONÇALVES 
CEL PM RR SECRETÁRIO 

 
 
 

SERGIO LUIS SELL 
CEL PM RR 
CANDIDATO 

 
 

JOSE MAURO DA COSTA 
CEL PM RR  
CANDIDATO 

 


