Projeto

PROJETO PATRONOS
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020
AGENDA DE COMPROMISSOS
Considerando que o MILITAR eleitor espera que o candidato, uma vez eleito e no cumprimento do mandato, seja autêntico e
republicano no exercício das três dimensões da atuação parlamentar: como representante, legislador e ﬁscalizador dos atos e
gastos governamentais;
Considerando a necessidade de coerência entre discurso e prática que seja capaz de legitimar o exercício da representação e
da governança, como verdadeiros "Patronos" institucionais;
Considerando que o PROJETO PATRONOS só capacitará candidatos comprometidos com causas e projetos que coincidam
com os interesses, aspirações, desejos e reivindicações institucionais de sua base militar;
Considerando que a descrença na política, nos detentores de mandato e nos agentes públicos de modo geral, decorrente da
ausência de capacidade, competência, conﬁança na seriedade, decência e compromisso dos representantes para com os
representados;
Considerando, ainda, que a ética e a transparência são pressupostos indispensáveis à relação de conﬁança entre
representante e representado;
Ajustamos entre a Associação dos Subtenentes e Sargentos – ASSEGO, por meio do Projeto Patronos, acordo para capacitação
e formação técnica, visando as Eleições Municipais de 2020, ﬁrmando o seguinte compromisso público:
Eu, _______________________________________________________________________________________________,
pré-candidato a _____________________, no município de ______________________________________________
assumo o compromisso público de:
1. Ética na condução do mandato
a) Cumprir integralmente o mandato para o qual for eleito;
b) Contratar pessoas capacitadas e ﬁcha limpa para funções de Gabinete;
c) Patrocinar ou apoiar proposições que sejam defensáveis ética e moralmente;
d) Não aceitar chantagem, ameaça ou favor em troca de votos no Legislativo;
2. Transparência e prestação de contas
a) Divulgar posicionamento como parlamentar em todas as votações no âmbito do Legislativo;
b) Publicar a agenda institucional do gabinete;
c) Informar como serão gastas as verbas de gabinete e as verbas indenizatórias;
d) Estabelecer permanente comunicação com o eleitorado.
3. Lealdade ao programa de campanha
a) Apoiar e defender o fortalecimento institucional dos militares em Goiás no tocante aos direitos e garantias, tais como
políticas remuneratórias e previdenciárias;
b) Apoiar e defender o fortalecimento dos militares ativos e inativos, bem como valorizar a proﬁssionalização do militar;
c) Divulgar e apoiar o Projeto Patronos antes, durante e após o pleito eleitoral como mecanismo saudável à preparação de
novas lideranças institucionais;
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; e dê em consistência ideológica e
programática ao mandato.
4. Compromisso, participação e consulta ao eleitorado
a) Mediar e intermediar, de forma transparente e sem visar vantagens pessoais, as demandas da ASSEGO e demais
representações classistas junto aos agentes públicos e privados;
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 em pleitos subsequentes, a ﬁm de
ocupar espaços de poder e articulação estratégica.
Email:______________________________________________ Fones:___________________________________________________
Endereço completo:____________________________________________________________________________________________
_________________Cidade:____________________________ Cargo pretendido:___________________________________________
_____________________,______/______/_____________.
LOCAL

__________________________________________________________
ASSINATURA

