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I) Aprimorar e incrementar os serviços nas
áreas psicologia.

PROPOSTAS DE AÇÕES IMEDIATAS:

SAÚDE

ALIMENTAÇÃO

VESTUÁRIO

II) Fornecer diretamente ou por meio de 
parcerias, atendimentos nas áreas de 
psiquiatria, assistência social, fisioterapia, 
psicologia, acumputura e o�almologia, 
bem como estabelecer convênio com
plano saúde que possa propiciar aos 
associados um plano de saúde funcional 
e de baixo custo.

III) Proporcionar exame médico e psicotécnico
 para renovação do porte de armas ao passar 
para Reserva Remunerada ou Reforma.

I) Reduzir os preços pra�cados pelo 
restaurante.

II) Garan�a de preços diferenciados aos 
produtos da cesta básica.

I) Reduzir a preço de custo do fardamento 
vendido pela CABE.

II) Vender o fardamento do Colégio Militar.

ASSESSORIA JURÍDICA

I) Re�rar a taxa de acesso direto a assessoria
jurídica e aprimorar os serviços.

II) Acompanhar os associados (no  âmbito do
 JUDICIÁRIO, nas Delegacias, Corregedorias ,
 TCDF – com ).Plantão 24 horas

I) Descentralizar os serviços por meio de 
postos avançados nas áreas de cada CPR 
levando serviços aos associados.

II) Criar o CABE-MÓVEL.

III) Subsidiar caminhão para mudança.

A CABE MAIS PERTO DO  ASSOCIADO

Celebrar  contratos  ou convênios  que 
resultem vantagens ou bene�cios a seus 
associados na aquisição de serviços ou 
produtos para obtenção de recursos 
des�nados à realização de eventos 
socioculturais.    

CONVÊNIOS

I) Capacitar os dependentes dos associados
para ingresso no mercado de trabalho.

EDUCAÇÃO

II) Apoiar as ações sociais voltadas para
famíliapolicial militar, tais como: incen�var
a capacitação profissional buscando parceria
com Faculdades, Universidades e com o 
sistema ‘‘S’’SESI, SENAI, SENAC e SESC.

POLÍTICA HABITACIONAL

I) Par�cipar de polí�ca habitacional desen-
volvida pelo poder público, mediante 
credenciamento junto aos órgãos do poder
execu�vo.

I) Cumprir as cláusulas estatutárias.

TRANSPARÊNCIA

II) Prestar contas de todas as ações realizadas
 pelo Conselho de Administração, de modo a  
incen�var o associado a fazer parte das 
discussões e das tomadas de decisões da 
associação.

III) Revisar os contratos de aluguéis e de
prestações de serviços.

a) Oportunizar o acesso aos cargos ''QUEM 
VOTA, PODE SER VOTADO'',  revendo tópicos
estatutários com obje�vo de garan�r a 
par�cipação dos policiais militares integrantes 
dos Cursos de Formação de Praças - CFPs  e 
do Curso de Formação de Oficiais – CFO, na 
associação - (Os 12 anos ininterruptos
previstos no estatuto, exclui direitos, não
traz isonomia, inviabiliza a renovação e a
par�cipação a�va dos associados).

b) Convocar assembléia extraordinária quando
da aquisição ou alienação de patrimônio de
grande valor.

ALTERAR O ESTATUTO PARA: 

c )  D e fe n d e r   p e r a n t e  a s  a u t o r i d a d e s 
governamentaise dos poderes da União, Estados 
e Municípios, e perante toda a comunidade 
jurídica, os interesses cons�tucionais dos policiais 
militares, em especial, ao que tange à CARREIRA 
e a REMUNERAÇÃO, à SAÚDE, ao BEM-ESTAR 
SOCIAL, à qualidade de vida desses profissionais, 
e demais demandas que envolvam os direitos da
 família policial militar.

A votação ocorrerá no dia 12 de dezembro

de 2021, das 08h00min às 18h00min, no 

Setor de Indústria e Abastecimento – 

SIA, Trecho 3, Lote 1470/1480, DF, 

CEP 71.200-030, com a 

orientação da Comissão Eleitoral.

CONDIÇÕES PARA VOTAR
EXIGIDAS NO EDITAL

“O eleitor fará prova de sua 
legi�mação apresentando sua 
carteira de iden�dade militar, 
ou outro documento com foto, 
juntamente com o original do 
contracheque ou outro meio 
hábi l  que comprove sua 
condição de associado regular 
da CABE.”

CONTAMOS COM O SEU VOTO!!!
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LOCAL, DATA E HORÁRIO 
DE VOTAÇÃO

CONTAMOS COM O SEU VOTO!!!
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RENOVAÇÃO 
COMEÇA AQUI!!!
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