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ELEIÇÕES 2022:
VITÓRIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
Uma vitória para a segurança
pública! Esse é o grande propósito
do Projeto Político Militar (PPM),
que tem como objetivo maior uma
construção social, coletiva e mais
justa para a nossa categoria.
São nomes com experiência de
sobra na área e que visam atuar
em prol de melhores condições
de trabalho de quem diariamente zela pela vida da população em
detrimento de suas próprias vidas.
De forma participativa, democrática, transparente e justa, a
comissão organizadora do PPM
conduziu nas diversas regiões
do Estado o plebiscito 2022, de
forma a levar a proposta institucional regional de representatividade política para o resgate das
demandas e necessidades institucionais de nossos policiais e
bombeiros militares.
Os eleitos para o pleito das eleições de 2022 foram:
• Deputado Federal: Tenente BM
Assis, com 1.037 votos;
• Deputado Estadual Região
Norte: Sd PM Olmir Castiglioni,
com 232 votos;
• Deputado Estadual Região Sul:
Cel PM Weliton, com 199 votos;
• Deputado Estadual Região
Metropolitana: Cabo PM Eugênio,
com 326 votos.
TIME COMPLETO
Agora, o time PPM está completo. Os quatro pré-candidatos

PM GOES

Presidente do PPM

CAPITÃO VITOR

Representante da ASSES

escolhidos através do plebiscito se juntaram aos três mandatários: Deputado Federal Da Vitória
e os Deputados Estaduais Capitão Assunção e Coronel Quintino,
que já tinham os seus nomes definidos
na
pré-candidatura.

a assessorar os candidatos e fomentar os nomes desses militares. O PPM atua para fazer o elo
de ligação com lideranças partidárias e de outros segmentos
fora do segmento da segurança
pública”.

• Para Deputado Federal: os
pré-candidatos Tenente Assis e
Da Vitória;

PARTICIPAÇÃO

• Para Deputado Estadual: os
pré-candidatos Soldado Olmir
Castiglione, Cabo Eugênio, Coronel Welinton, Capitão Assunção e
Coronel Quintino.
Segundo o presidente do PPM,
Cabo PM Goes, que é 1º secretário
da ACS, o plebiscito contou com
28 pontos de votação em todo o
Estado. Ele destacou que todo o
processo transcorreu com lisura e
transparência, sendo acompanhado por todos os candidatos, como
na apuração dos votos.
“Eles foram escolhidos por votos diretos, com adesão voluntária e eclética. Agora, passamos

De acordo com o Capitão Vitor, representante da ASSES, o
PPM tem uma aceitação cada vez
maior dentro da tropa. “Neste último plebiscito, 15% do efetivo total (ativos e inativos) participou. É
um quantitativo importante, o que
demonstra que os militares estão
interessados na participação política”.
Ele completou: “A comunidade
vê com bons olhos o PPM, e devido à importância dos militares
para o bem-estar social, entendeu
que temos a necessidade de termos representantes no Legislativo
Estadual e na Câmara Federal. Pois
só através dessa representatividade vamos conseguir avançar na
pauta da Segurança Pública”.
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O QUE É O PPM E QUAIS SÃO SEUS IDEAIS
Uma das principais características do PPM é seu caráter apartidário. Com o intuito
de fomentar a participação do
número máximo de seus integrantes no processo eleitoral,
é pregado o respeito à opção
ideológica de todos os membros para que haja efetiva participação democrática.
Por conta de algumas características históricas do sistema
eleitoral, especialmente no que
tange às regionalidades e pe-

culiaridades que envolvem uma
candidatura militar, fica a critério
dos candidatos a escolha partidária que oferecesse melhores
oportunidades de alcançar seu
mandato.
“Temos a preocupação social
e institucional. Atuamos independente de partido e ideologias. Nosso projeto tem o grande
propósito de apresentar alguém
com legitimidade para tratar de
segurança pública, alguém que
entenda as nuances e necessi-

dades dos militares”, destacou
Goes, presidente do PPM.

FALAS DOS REPRESENTANTES DAS ASSOCIAÇÕES

“O militar, durante sua formação continuada, é exaustivamen-

te moldado e preparado fisicamente, psicologicamente e intelectualmente para atuar em defesa da sociedade nos momentos de maior fragilidade dos cidadãos. O militar, por vocação ou
pela formação, estabelece para si mesmo o princípio da total
obediência à legalidade e internaliza em sua alma o espírito de
ajudador e protetor.

EMERSON LUIZ SANTANA
1° Tenente QOABM e
Presidente da ABMES

É neste contexto que a ABMES tem orgulho de fazer parte da
construção do PPM, projeto que tem por objetivo incluir no processo político os militares estaduais (bombeiros e policiais) que
desejam colocar seus nomes à disposição da sociedade capixaba a fim de, se eleitos, contribuírem para o desenvolvimento do
processo legal, apoiados, entre outros, nos princípios da moralidade, da ética e da eficiência.
Além da contribuição natural que um político deve dar à sociedade, eleger representantes de classe para os cargos políticos é
de suma importância na busca por garantir a manutenção de direitos e minimizar possíveis prejuízos decorrentes de interpretações ideológicas equivocadas acerca do papel dos militares
em âmbito estadual e nacional.

”
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“A união das entidades faz com que concentremos as energias

e os votos nos candidatos que a tropa deseja. Atuamos para levar
o nome do militar candidato aos batalhões e unidades para que o
conheçam e empenhem seus votos nele. Entendemos que precisamos ter representantes no cenário político. Nossa função precisa
de empenho legislativo para discussão de nossas carreiras e salários. É importante para a categoria.

”

SARGENTO CANDEIAS

Presidente em exercício da ACS

“O Projeto Politico Militar, PPM-ES, já existe há uns 20 anos aqui

no Estado do Espírito Santo com um proposito principal, o de ampliar a participação dos militares no campo político, quer seja na
Câmeras de Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara federal, no Senado e quiçá no Governo do Estado, potencializando
candidaturas de Militares para que estes sendo eleitos, contribuam para o debate público de forma democrática e que tragam para
nossas corporações valorização e benefícios para toda a categoria,
contribuindo indiretamente para melhorias de vidas de todos os
capixabas.

CAPITÃO AMORIM,
Presidente da ASSES

O Projeto Politico Militar –PPM/ES busca com um planejamento antecipado atuar de forma organizada para se evitar que ocorra um
número excessivo de interessados em participar ao mesmo tempo
do pleito eleitoral. O que poderá atrapalhar, ou seja, pulverizar os
votos da família militar em vários candidatos, e, assim resultando
em não atingimos o nosso objetivo que é eleger o maior numero
de candidato militar, colocando tudo por água abaixo, um trabalho que temos tentado há anos evitar. Ressalto ainda que uma das
características do Projeto Politico Militar- PPM/ES é o seu Caráter
apartidário, não temos e não somos filiados a partidos políticos.
Além desses propósitos importadíssimos, o PPM/ES depara-se
com um grande desafio, que é fazer com que nossos militares, principalmente nossos sócios da ASSES, alcancem esse nível desejado
de consciência politica, ou seja, que possam entender que precisamos nos unir e vestirmos realmente a camisa para que nossa politica possa mudar literalmente e, que possamos eleger no pleito de
2022 candidatos que honram nossa categoria militar.

”
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“O PPM tem uma relevância enorme para os anseios das enti-

dades representativas de classe. Antes, as associações não compartilhavam os mesmos ideais e não uniam forças, cada uma adotando uma posição. Ao longo do tempo, elas viram a necessidade
de realizar um trabalho conjunto e, hoje, esse processo está muito
mais maduro, com pessoas esclarecidas politicamente à frente do
projeto. Esse trabalho já rendeu frutos e temos atualmente dois
deputados estaduais e um federal, além de dois prefeitos, três vice-prefeitos e vários vereadores. Estamos trabalhando com afinCAPITÃO THOMPSON

co para o próximo pleito.

Presidente da ASPOMIRES

”

TRABALHO INCESSANTE E REUNIÕES
MARCAM CAMINHADA
Para as eleições 2022, a diretoria do PPM trabalha incessantemente para que militares e sociedade conheçam o projeto e
seus objetivos.
São muitas reuniões e conversas com os candidatos e os militares para fomentar o projeto e
para que os mesmos compreendam seus princípios.

Senado e Governo, dialogan-

“Tivemos o enriquecimento do

“Fazemos reuniões semanais

do sobre suas propostas e raí-

projeto ao receber esses can-

com os candidatos eleitos para

zes ideológicas e compromisso

didatos de forma diplomática

traçar nossos rumos com base

com a sociedade.

e republicana. Oportunizamos

na análise semanal do cenário
político. Também fazemos um
trabalho de convencimento junto aos nossos militares, fomen-

As reuniões com os candidatos à majoritária são importantes, já que, dentro do

isso a todos e convidamos todos, num momento de muito diálogo”, destacou Goes.

processo democrático, o PPM

A diretoria esteve reunida

oportuniza a todos os agentes

com Manato, Guerino Zanon,

políticos apresentar suas ban-

Erick Musso, Magno Malta, Au-

O PPM também faz encon-

deiras e os projetos de trabalho

difax Barcelos, Nelson Junior,

tros com os pré-candidatos ao

para somar com a sociedade.

entre outros.

tando os nomes e discutindo
política”, destacou Goes.
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GALERIA REUNIÕES

AUDIFAX BARCELOS

ERICK MUSSO

MANATO

GUERINO ZANON

MAGNO MALTA

PASTOR NELDON

HISTÓRIA

impessoalidade e credibilidade ao processo.

Pré-candidato ao Governo

Pré-candidato ao Governo

Pré-candidato ao Senado

Desde 2019, foram estabelecidos critérios
objetivos e regras claras sobre o PPM, ampla-

Pré-candidato ao Governo

Pré-candidato ao Governo

Pré-candidato ao Senado

Desde 2020, as associações representativas
de classe incorporaram o projeto, com finali-

mente divulgados a todos os militares que es-

dade única de conferir legitimidade e visibili-

tivessem interessados em participar do pleito

dade ao trabalho que já existia desde a primei-

eleitoral, trazendo organização, transparência,

ra metade dos anos 2000.
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O QUE DIZEM OS PRÉ-CANDIDATOS

“O Projeto Político Militar (PPM) é uma iniciativa que deu certo,

está testado em combate, porque escolhe representantes que são
eleitos pela população. O Projeto leva em consideração a importância da soberania do poder que o voto concede a um representante, não somente para as soluções internas que as corporações
militares necessitam, mas também para a sociedade, na medida
em que, cuidadosamente, seleciona cidadãos militares capazes
de ocupar cargos eletivos. É uma demonstração do “servir e proteger” e do poder coercitivo do Estado, exercidos pelas Forças de
Segurança, que vai além dos muros dos quartéis e do cotidiano
TENENTE ASSIS
Pré-candidato a
Deputado Federal

militar. Ser escolhido pelo PPM como representante do CMES e
PMES é um fortíssimo indicativo de que estou no caminho certo e
de que terei um diferencial para cumprir essa missão.

“Nossa expectativa é

”

extremamente positiva, uma vez que

fomos eleitos democraticamente através do Plebiscito Institucional realizado pela Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado
do Espirito Santo, com a importante participação de todas as
Associações de classes, para representar coletivamente a região Sul do Espírito Santo na Assembleia Legislativa, com finalidade de identificar e avançar no atendimento das necessidades de interesse público, demandas institucionais e coletivas,
para promover a valorização dos Militares Estaduais, familiares
e dependentes, propor aperfeiçoamento e avanços na legislaCORONEL WELINTON
Pré-candidato a
Deputado Estadual

ção estadual pertinente em benefício das classes e consequente
melhoria na prestação de serviços e qualidade de vida a todos,
e principalmente, construir horizontalmente através do diálogo,
consenso e a várias mãos, o futuro de oportunidades que nos
espera, para recuperarmos o tempo perdido com equidade e o
devido reconhecimento da importância de nossas instituições
perante a Comunidade e Estado.

”
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“O Projeto Político Militar tem papel fundamental para que

possamos eleger representantes na Assembleia Legislativa e na
Câmara Federal. Levamos aos nossos irmãos de farda de todo
o Estado a necessidade de votar nos candidatos do PPM, que
passaram pelo crivo dos votos dos próprios militares. Passamos
pelas urnas nos batalhões e fomos escolhidos como candida-

tos para defender nossos policiais e bombeiros militares. Todos
precisam entender isso. Daí a grande importância de respeitar
o plebiscito, o qual deve ser levado muito a sério. Para isso, é
SOLDADO OLMIR CASTIGLIONI
Pré-candidato a
Deputado Estadual

essencial a união das associações no mesmo propósito de elegermos nossos representantes.

”

“A ACSPMBM-ES integra o Projeto Político Militar desde 2019.

Dentro desse período, estou há 3 anos e meio como Presidente e vi
de perto o gradativo fortalecimento da Categoria Militar. Por isso,
estou preparado para contribuir com a construção de políticas públicas na área de segurança e para efetivar um projeto de renovação no Estado do Espírito Santo.
Acredito firmemente na relevância do resultado do plebiscito
para a eleição, pois ele evidencia o reconhecimento do árduo trabalho que estamos fazendo à frente da ACSPMBM-ES. Esse recoCABO EUGÊNIO
Pré-candidato a
Deputado Estadual

nhecimento fortalece o nosso compromisso não só perante as outras categorias, mas também diante de toda sociedade capixaba.
E os meus anseios para as eleições não poderiam ser melhores!
Já tivemos a grande honra de sermos eleitos no plebiscito, e agora
estamos trabalhando com firmeza, ouvindo o máximo de policiais e
bombeiros; o maior número de capixabas possível. Tudo isso para
que a construção do projeto coletivo vá cada vez mais longe! Espero com fé no dia 02 de outubro ter a confirmação desse nosso
trabalho! Conseguir chegar na Assembleia Legislativa e contribuir
para o desenvolvimento do Espírito Santo.

”
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RESULTADOS DO PPM

Com o propósito de ampliar
a participação de militares no
campo político, fomentando e
potencializando
candidaturas
que contribuam para o debate
público de forma democrática, o
projeto, que existe desde o início dos anos 2000, já contribuiu
para que alguns candidatos militares alcançassem mandatos.
Em 2018, o PPM alcançou seu
ápice, atingindo enorme eficiência em seus trabalhos, com sucesso no nível estadual e federal.
“No pleito de 2006, já conseguimos colocar dois deputados
estaduais, o Da Vitória e o sargento Waltinho. Porém, apesar
do êxito, o PPM deu uma esfria-

da, retornando com força total
em 2018, quando fizemos dois
deputados estaduais, o coronel
Quintino e o capitão Assumção;
um deputado federal, o Da Vitória, e ajudamos a eleger o senador Marcos Do Val, que, apesar
de não ser militar, o ‘adotamos’,
uma vez que nessa Eleição teríamos direito a dois votos e tínhamos apenas um candidato, o
subtenente Assis, que teve uma
expressiva votação”, recordou o
capitão Victorino.
No pleito de 2020, o PPM conseguiu eleger dois prefeitos
(Paulo Cola, em Piúma, e Capital
Jahuar, em Guaçuí), três vice-prefeitos (Capitã Estéfane, em

DIRETORIA PPM

Vitória, em Cachoeiro, e Sargento em Piúma) e 19 vereadores.
O capitão Pontes, que faz a captação de candidatos e também
representa a ASPOMIRES, destaca a importância do trabalho desempenhado antes do registro
das candidaturas. “Fazemos um
levantamento daqueles que estão aptos para se candidatarem.
Orientamos para que eles sigam
o nosso slogan “sociedade justa
e segura”, focando na disciplina,
na competência e na honradez.
Queremos que sirvam à sociedade. Ao longo desse caminho,
apresentamos as regras do PPM
e eles participam de reuniões,
escuta e muito diálogo”.

DEPOIMENTOS

“Desde quando foi criado, o Projeto Político Militar- PPM foi

vitorioso, elegendo 01 Militar Estadual como representante da

categoria. Em 2018, com as eleições de 01 Militar Estadual para
a Câmara Federal e 02 Militares Estaduais para a Assembleia
Legislativa, ficou demonstrada a importância do PPM - ES, no
âmbito político e para os Policiais e Bombeiros Militares. Sendo um Projeto focado na classe Militar Estadual, que visa melhorias e o crescimento das categorias, com experiências positivas, a expectativa para 2022 é de que, novamente, o PPM-ES
DEPUTADO CORONEL
ALEXANDRE QUINTINO

saia vencedor e amplie o número de seus representantes no Estado e em Brasília.

”

09

“Este projeto é importante por contar com representantes

das instituições policiais e bombeiros militares, pessoas comprometidas com a vida do cidadão e que fazem com que nomes dessas corporações possam se apresentar e postular re-

presentar a sociedade capixaba na Assembleia Legislativa e no
Congresso Nacional.
São pessoas compromissadas, qualificadas e competentes
que vão fazer com que o cidadão possa se orgulhar de uma
grande representatividade. É importante que os cidadãos posDEPUTADO FEDERAL
DA VITÓRIA

sam acompanhar e conhecer um pouco mais do PPM, que é um
projeto muito sério. Conheço, confio e acredito. Com certeza
teremos nomes fortes na Assembleia e no Congresso.

“O PPM, ao longo

”

de sua existência logrou êxito ao eleger

para a câmara dos deputados e Assembléia Legislativa os representantes da categoria dos militares estaduais. Nenhum dos
atuais políticos de mandato , que saíram do projeto, não teriam
projeção política posterior se não tivessem sido endossados
através do PPM e tendo como multiplicadores de voto nas eleições os militares, seus amigos e familiares. Sou fruto deste
projeto e parto para a reeleição na qualidade de pré-candidato
a deputado estadual, referendado mais uma vez pelo PPM.
DEPUTADO ESTADUAL
CAPITÃO ASSUMÇÃO

ASSOCIAÇÕES PARCEIRAS

”

