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PATRONO:

1. O que luta por uma causa ou ideia etc.; protetor.

2. O patrono é aquele que defende, aconselha e direciona.

3. Nas forças armadas, os patronos são figuras heróicas que são

escolhidas para defender uma unidade militar.



• O projeto Patronos esta sendo lançado 1 (um) ano antes das eleições

de 2020, para preparar gente comprometida e realizadora que deseja

entrar na política.

• Somos uma iniciativa de militares, para militares e a sociedade. Não

somos um partido político!

• Queremos preparar nossa representação política como defensores

capazes de articular e se posicionar estrategicamente.

• O Patronos vem para mudar nossa história política com

honestidade, diálogo e dedicação.



NOSSOS VALORES

HONESTIDADE 

é inegociável

DIÁLOGO 

para criar soluções

DEDICAÇÃO 

integral



AGENDA DE COMPROMISSOS

“PROPOSTA”

1. Ética na condução do mandato

a) Cumprir integralmente o mandato para o qual foi eleito;

b) Contratar pessoas capacitadas e ficha limpa para funções em Gabinete;

c) Patrocinar proposições que sejam defensáveis ética e moralmente;

d) Não aceitar chantagem ou favor em troca de votos no Legislativo;



2. Transparência e prestação de contas

a) Divulgar posicionamento de suas votações no âmbito do Legislativo;

b) Publicar a agenda institucional do gabinete;

c) Dar publicidade aos gastos de gabinete e as verbas indenizatórias; e

d) Estabelecer permanente comunicação com seu eleitorado.



3. Lealdade ao programa de campanha

a) Apoiar e defender o fortalecimento Institucional dos militares em Goiás;

b) Apoiar o fortalecimento dos militares ativos e inativos (Veteranos!);

c) Divulgar e apoiar o Projeto Patronos na preparação de novas lideranças;

d) Apoiar a reforma política que garante equidade na disputa eleitoral e

também medidas que:

- aproximem o representante do representado;

- reduzam os gastos de campanha;

- combatam a corrupção eleitoral;



4. Compromisso, participação e consulta ao eleitorado

a) Mediar e intermediar, demandas da ASSEGO, e demais representações

classistas (Fidelidade);

b) Criar e manter canais de participação e interlocução para e com os

segmentos organizados;

c) Promover consulta periódica sobre os temas relevantes da conjuntura

estadual;

d) Apoiar militares estaduais que busquem a participação no processo

político eleitoral, afim de ocupar espaços de poder e articulação estratégica.



PERÍODO PROGRAMAÇÃO - “PATRONOS” PÚBLICO

05/10/19 Lançamento PATRONOS/ASSEGO ABERTO

Outubro / 19 Adesão voluntária por meio de “Termo de Compromisso” ASSEGO

Novembro / 19 Identificação, seleção e definição dos líderes PATRONOS ASSEGO

Dezembro / 19 Contato / Articulação preliminar com selecionados ASSEGO

Janeiro 

Fevereiro

Março / 20

Módulos de encontros presenciais (Capacitação) PATRONOS

Abril à Julho

Agosto à 

Outubro / 20

Pré – campanha

Campanha

Não há participação do PATRONOS

----------------

-

Novembro / 20 Encontro dos ELEITOS! ASSEGO



Muito Obrigado

Patronos 

Brasil!


