
Sargento Eliabe Marques é 
reeleito presidente da 

ASSPMBM/RN
Depois de um dia inteiro de vo-

tação, a eleição para presidên-
cia da Associação de Subte-
nente e Sargentos Polici-
ais Militares e Bom-
beiros Militares do 
RN chegou ao fim.  
Saldo positivo para a 
gestão do Sgt Eliabe 
Marques, que foi reeleito 
com maioria absoluta, para o 
quadriênio 2012/2016.

A comissão eleitoral constituída pelo 
2º Sgt.  Independente da Cruz Costa (Presi-
dente da Comissão), 2º Sgt.  Gilvan José Maia dos 
Santos (secretário da comissão), e pelos membros 
Sub.Ten.Radir Félix da Silva, 3º Sgt.  Ivanildo 
Leôncio Macêdo de Souza e 2º Sgt.  Iranilson Fer-
reira de Moura encerraram a votação pontualmente 
às 17h, e logo na sequencia deram início ao pro-
cesso de apuração dos votos.

Dos 111 votos registrados, apenas um foi compu-
tado em branco, e os demais, 110 votos, escolheram o 
Sgt.  Eliabe e a vice-presidente Sgt.  Márcia Car-
valho, para comandar a ASSPMBM pelos próximos 4 
anos.  A sgt.  Martha Carvalho, candidata à presidente do 
conselho fiscal, também foi eleita na mesma votação com 96 
votos.

Embora o pleito eleitoral 2012 tivesse apenas uma chapa, a au-
sência de votos nulos e a maioria esmagadora dos votos favoráveis à 
chapa 01, demonstraram que a gestão conduzida pelo Sgt.  Eliabe foi 
aprovada por unanimidade pelos associados.  

Para o Sgt Eliabe a avaliação positiva da gestão é atribuída a trans-
parência e a dedicação com as quais vem sendo conduzindo a entidade, 
“eu tenho feito e procuro fazer sempre o melhor diuturnamente para fazer da 
ASSPMBM/RN uma associação digna do círculo dos Subtenentes e Sargentos.  
Sempre trilhando os caminhos da seriedade, da transparência e principalmente da respon-
sabilidade”, declarou o presidente reeleito.

A sargento Márcia, vice-presidente eleita, agradeceu a confiança do Sgt.  Eliabe com quem com-
pôs a chapa e reafirmou seu comprometimento com a entidade representativa e com todos os associados.  
A nova vice declarou que “embora não tenha o perfil sindicalista, pelo social muito será feito”.

A posse da nova presidência está marcada para o próximo dia 23 de novembro.

O TIRADENTES
e

a

Es
p

ci
l

e
a

Es
p

ci
lI Ã

ED Ç
O

I Ã
ED Ç

O



O TIRADENTESEdição Especial 2 O TIRADENTESEdição Especial 3

"Melhor do que o esperado". Comissão 
eleitoral avalia eleições da 

ASSPMBM/RN
As eleições para presidência da Associação de Subtenentes e Sargentos Policiais Militares e Bombeiros Mi-

litares do RN foi uma verdadeira maratona, nove horas de votação seguidas, e uma hora de apuração dos votos.  
Resultado do trabalho do grupo de associados, que se voluntariaram na tarefa de conduzir o pleito eleitoral.  

Ao final da jornada, a sensação de dever cumprido veio com a avaliação positiva dos associados/voluntários 
classificando como “uma eleição tranqüila e satisfatória”.  

A comissão eleitoral deste ano foi escolhida na assembleia geral de 19 de julho, e foi constituída pelo 2º Sgt.  
Independente da Cruz Costa (presidente da comissão), 2º Sgt.  Gilvan José Maia dos Santos (secretário da 
comissão), e pelos membros Sub.Ten.  Radir Félix da Silva, 3º Sgt.  Ivanildo Leôncio Macedo de Souza e 2º Sgt.  
Iranilson Ferreira de Moura.  Candidatos voluntários e aprovados pelos associados presentes.  Para todos, a 
motivação do voluntariado veio da vontade de contribuir para o crescimento e desenvolvimento da associação.  

Foi a Comissão Eleitoral que encaminhou todos os procedimentos relativos à eleição da Presidência e do 
Conselho Fiscal.  O principal papel foi garantir a transparência e a lisura do processo eleitoral para que a vontade 
dos associados fosse respeitada.  Apesar da grande responsabilidade, na avaliação do secretário da comissão, o Sgt.  
Gilvam José Maia dos Santos, a tarefa foi desempenhada sem maiores problemas.  “O número de votantes foi 
dentro do esperado e o fato da eleição ter uma única chapa facilitou o processo, uma vez que todos os que 
compareceram ao pleito vieram com o intuito de apoiar o atual presidente que se recandidatou a um novo mandato”, 
afirmou o Sargento.  

Assim como os demais, o Sgt.  Iranilson era estreante na atividade.  Ele confessa que ficou com receio e achou 
que o processo eleitoral fosse mais difícil, mas mudou de opinião logo que se iniciaram as atividades relativas ao 
pleito.  “Foi tudo muito organizado, por isso não encontramos dificuldades em dar andamento à votação”, declarou 
o membro da comissão eleitoral.

Para o presidente da comissão, o Sgt Independente da Cruz Costa, a missão de conduzir o pleito foi uma ex-
periência positiva.  Conclusão compartilhada por todos do grupo, que são unânimes em afirmar que estarão à 
disposição para colaborar mais uma vez em um próximo pleito.

Associados da região metropolitana de Natal 
e do interior do Estado marcaram presença e 
fizeram valer seus direitos durante a votação 
para eleger a nova gestão do quadriênio 2012-
2016 da Associação de Subtenentes e Sargentos 
Policiais Militares e Bombeiros Militares do 
RN.  

Entre os que participaram da eleição estava o 
1º Sargento da 3ª CIPM de Currais Novos, José 
Maurício Teixeira.  Apesar dos 192 km que se-
param Currais Novos da capital, Sgt.  Maurício 
fez questão de participar do ato de democracia.  
Para ele, participar da votação é dever e direito 
do associado.  “Quando nós votamos par-
ticipamos do processo democrático e isso nos dá 
direito de acompanhar e cobrar a representação 
da associação diante das questões relativas ao 
militarismo”, declarou o sargento.

Durante a manhã em que esteve na sede, o 
Sgt.  Maurício ressaltou a importância da 
participação dos associados nas atividades e 
mobilizações promovidas pela entidade 
representativa.  Associado à ASSPMBM/RN 
desde 1992, ele se considera um membro parti-
cipativo e lamenta que essa postura não seja ado-
tada por muitos militares do interior do estado.  
Fato que o agente de segurança pública classifi-
ca como falha e desperdício por parte dos milita-
res já que “as associações representativas têm a 
obrigação de ser a voz do militar, independente 
da patente e de qual entidade ele esteja associa-
do.  É ela quem pode representar e defender o 
servidor da segurança pública, denunciando, tor-
nando públicas as irregularidades e situações de-
gradantes, prestando assessoria jurídica, princi-
palmente em casos de assédio moral que é o que 
presenciamos com frequência no interior”.

O Servidor da Segurança Pública de Currais 
Novos reforçou que todas as vezes que precisou 
da ASSPMBM-RN teve suas questões atendi-
das.  Sgt.  Maurício se diz otimista em relação a 
nova gestão que vai assumir a Associação nos 
próximos 4 anos.  “Sargento Eliabe fez uma 
grande administração aqui dentro da Associa-
ção.  Então eu acredito que agora as coisas de-
vam ser ainda melhores, já que ele amadureceu 
mais, adquiriu mais experiência e com os novos 
integrantes da presidência esses 4 anos que 
estão por vir com certeza serão muito promis-
sores”.

PM's de todo o Estado marcam 
presença na eleição da ASSPMBM/RN

Comissão eleitoral para eleição da diretoria da ASSPMBM 2012/2016

Associados votando

Sgt Marcia, Sgt Soares e Sgt Eliabe 

Café da manhã servido aos associados no dia da eleição 
da diretoria
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Sargento Soares: 50 na 
ASSPMBM/RN

O Sargento da Reserva da PMRN João Soa-
res de Paiva - Sgt Soares – como é conhecido, é 
um dos mais antigos associados da 
ASSPMBM/RN.

Nascido em 1935, começou a servir à 
Segurança Pública do Estado em 1956 por influ-

ência do pai e do irmão que também eram policiais militares.  
Foi promovido a Cabo cinco anos após ingressar na PM e em 1962 
foi promovido Sargento.  Sob a nova patente, assumiu o comando 
de várias delegacias no interior do estado.  Entre 1971 e 1981 foi co-
mandante do Destacamento Militar do Palácio do Governo.  Sendo 
reformado em 1986.

Desde que foi promovido sargento o militar associou-se à 
ASSPMBM-RN.  Hoje já se somam 50 anos ininterruptos de 
participação.  Como bom associado ele fez questão de comparecer à 
sede na manhã de hoje (25) para dar sua contribuição ao pleito 
eleitoral que vai eleger a nova presidência no quadriênio 2012/2016.  
Para ele o dia de votação “além de ser uma obrigação para a boa ma-
nutenção da entidade, é uma oportunidade de socializar e reencon-
trar os amigos de farda”.


