
PROJETO POしけICO MiしITAR _ PPM

O presente 「eguiamento fol C「iado em pa「cerla e Pa直icipacfo de todas as associac6es rep「esentativas

de classe a saber: Assomes, ACS, Aspomires, Asses e ABMES ap6s O6 (Seis) reun16es deiiberativas.

O objetivo 6 o fortaIeeimento da catego「ia. bem como p「oporcionar uma contribui弟o slgnificatiVa Para

O de§enVOivimento das cidades que comp6em o Estado do Espirito Santo. buscando meihorar a

quaIidade de vida da sociedade.

V【京とADOR 2020

Para as cidades de Vit6γia′ ∨一Ia Veiha′ CariacICa e Ser「a′ havera pleb'SC-to Para O Ca喝O de vereado「 e o

n心mero de vagas sera de 20% sobre o efetivo da bancada do respectivo municipiO. O miIitar que j5 tem

mandato de ve「eado「 ja e automaticamente apoiado e estarきfora dos 20% estabeIecidos.

Para o plebiSClto SerateSPeitado as seguintes regras:

1- Assinatura de um termo de compromlSSO

2- Di乱ogo entre os possiveiS Pr6-Candidatos

3- PIebiscito 30/7O, Sendo peso de 30% em 「eiacao a votae蓋o da tropa e de 70% de peso em relaefo a

avaIiacao da sociedade.

Para as demais cidades do Espi「ito Santo. nao have「a pIebiscItO Pa「a O CargO de vereador. Todos os

m冊ares serao orientado§ PeIo PPM′ Pa「a a meIhor escoIha pa巾d緬a em cada muricipio, buscando

V'abilizar a meihor condicao de viab輔dade para a disputa′ COnS'derando que o PPM 6 apartid軸o.

Todos os pr缶andidatos′ deverao assinar o termo de compromisso at6 o dia da reaiizacao do 19

Cong「esso Estadual do PPM, que ∝Orrerii na capitai do Estado, nO meS de outubro de 2019 e sera
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Nos municip-OS Onde t'Ver mais de um candidato a prefefro′ O PPM far5 o pIebiscito respeltando as

SegulnteS 「egraS:

1- A§Sinatura de um te「mo de comp「omisso

2- Dialogo ent「e os possiveis p「6-Candidatos

3- Piebiscito 30/70・ Sendo peso de 30% em 「eiac吾o a votacao da t「opa e de 70% de peso em reIacわa

avaIIaCio da sociedade.

4- O m'l'tar que Jf高r vereador e pIeitear o ca「go de p「efeito′ te「fac「escido 20% do totaI que adqul「ir

na composicao 30/70.

VICE PREFEiTO 2020

Pa「a essa funcao′ fica「5 E cargo do PPM Indicar ou n5o um m冊ar′ buscando contudo, a Viab胴ade para

Cada municipiO.

CAND I DATOS CIViS

O PPM′ em locais onde n巷o houve「 candidato milita「 viiveI, Poder鉦ndicar um civ時ara se「 apolado.

1. Para o pIebiscito・ OS 30% para avaI'aC§O da t「opa serateIto na P「imeira semana de marco de

2020.

2. Pa「a a avaI'aCaO da sociedade′ OS 7O % sera fe-tO na ultima semana de ma「co de 202O, Ou a

Parti「 daらna primel「a PeSquisa divulgada de forma oficial.

3. Nfo sera permitida nenhuma adesわa candidatura peIo PPM ap6s a data do 19 Cong「esso

estaduai do PPM.

4. Quaiquer p「缶and'dato que nfro cump「i「 todas as etapas do PPM, eSta「5 fora do apoio do

PrqIeto Para O Pleito de 2020 e 2O22.

5. O pr6-Ca=didato que ap6s passado em todas as etapas do PPM, descumpnr o acordado em

termo de comp「omisso ent「e as parfes se「きautomati⊂ame=te desligado do PPM pa「a o pIeito

de 2020/2022.

6. O PPM seratomposto de O2 (do-S) integrantes de cada assoclaCaO reP「eSentativa de cIasse, que

assinaram o presente te「mo′ OCuPando os seguintes ca「gos: P「eSidente′ V-Ce-PreSidente, 19

SeCret緬o′ 29 sec「et緬o, diretor finance-rO, direto「 de marketing, dlretO「 de comu川ca粥o,

diretor de operac6es′ diretor de eventos e di「etor de capitaeao de cand'datu「as, eSCO-h-do peIo
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VOtO di「eto desses representante§. Em caso de empate, O P「eSidente atual do PPM em exe「ciCIO,

faJ…i o u§O do voto de minerva.

7. O ex-preSidente do PPM se「5 intituIado imediatamente a nova eIei辞o como consuitor do

P「Ojeto. Em caso de empate em p「ocessos que exりam VOtaCaO da direto「ia a quaIquer tempo, O

mesmo fa「a uso do voto de minerva. em caso de descompatlbilizacao do consuIto「. a di「eto「ia

do PPM nomea「a um novo consultor.

8. O m冊ta「 pa「a ser apoiado peIo PPM deve「5 ser associado da Aspomires, Assomes, ACS, Asses ou

ABMES e tera sua candIdatura apoiada por todas as Associac5es.

9. O m硝tar que faz parte da di「etoria do PPM e sela um Pr6 candldato devera se descompatib臨ar

de seu cargo dentro do prazo estipulado peIa 」uStica eIeltOraI da mesma fo「ma dos que ocupam

Ca「gO de governo. Caso seja eIeito, eSSe devera ser substituido, CaSO n5o tenha exito no pIeito,

POde「a 「eto「na「 para sua funcfo no PPM.

1O. Pa「a os pensiOnistas aplicam-Se O meSmO 「egramentO dos m冊a「es.

臆-毛と二二二一ー「幾組
EIson da Penha Fernandes - ABMES Emersonしuiz Santana -A隣MES
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