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O COMEÇO DE TUDO

Há uma lacuna no conjunto das forças político-partidárias do país.
Segmentos sociais organizados encontram-se agregados em agremiações
partidárias. A defesa social não. Os nossos representantes políticos estão em
partidos políticos, cujos compromissos nem sempre atendem os interesses
macros das classes e os seus valores.
Apesar de hoje organizadas em associações, clubes, sindicatos e
cooperativas, as classes da defesa social ainda estão fragilizadas politicamente
sendo alvos de ataques que ameaçam a sua credibilidade, os direitos de seus
integrantes, os valores que defendem e até mesmo a sua existência. As
classes da Defesa Social não têm um partido político. Ainda.
Constatada essa realidade, Washington Xavier, Teólogo e Cabo da
PMMG, arregimentando um grupo de pessoas com propósitos comuns,
representando, no mínimo, um terço dos estados brasileiros e todos os
segmentos sociais vinculados à defesa social, idealizou e fundou o Partido da
Defesa Social – PDS, em 2012. Desde então, o partido está em processo de
homologação junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já tendo atendido as
seguintes exigências legais:
a) Mobilização e apoio de 101 brasileiros em no mínimo 1/3 (um terço)
dos estados brasileiros;
b) Aprovação do Estatuto Social, Programa Partidário e Manifesto à
População, bem como a eleição da Comissão Executiva Nacional
Provisória, responsável pelas atividades de homologação, registrado
em Ata de Fundação em 10/04/2012;
c) Publicação do Estatuto Social e Programa Partidário no Diário Oficial
da União (DOU), Nº 98, 3ª Seção, Páginas 150 e 151, em
22/05/2012;
d) Registro do Estatuto Social, Programa Partidário e Ata de Fundação
no Cartório Marcelo Ribas, 1º Ofício de Registro de Pessoas
Naturais e Jurídicas, Registro de Títulos e Documentos, Livro A-29,
Protocolo 00110200, Registro 00009715, em 15/10/2012;
e) Expedição pela Receita Federal do CNPJ de Nº 22.485.961/000176,
em 15/10/2012;
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QUEM SOMOS

Somos um partido político em processo de homologação.
Somos brasileiros que de dia e de noite trabalham para proteger e
defender a sociedade, invariavelmente submetidos a condições inadequadas
de trabalho, incompreendidos pela opinião pública, sob risco de perder a vida,
sob risco de perder o emprego, nem sempre remunerados adequadamente,
ainda em busca de seus direitos e manutenção das raras conquistas
trabalhistas.
Somos uma força política, unida em torno de um ideal, em processo de
formalização partidária, que busca criar o ambiente adequado para unificar
todos os propósitos de classe, através da participação efetiva no debate
político e na definição dos rumos do Estado brasileiro, de forma a assegurar
que a sociedade atinja o estágio de felicidade ideal, proteção e segurança.
Somos um partido político que tem uma Identidade Institucional:
Nossa missão:
Unir pessoas em defesa do Brasil.
Nossa visão:
Ser o partido político em excelência, exercendo relevante
papel no desenvolvimento do país, tornando o Brasil no
melhor lugar do mundo para se viver.
Nossos valores:
Democracia, Ética, Honestidade, Humanização, Moralidade,
Justiça, Respeito, Transparência, Excelência, Competência,
Confiabilidade, Responsabilidade, Eficiência, Compromisso
Social, Sustentabilidade, Meritocracia e Segurança.
Nosso Negócio:
Promover a Defesa Social através da participação política de
seus operadores em todas as esferas da estrutura do Poder.
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O QUE NÓS DEFENDEMOS

Dentre muitos preceitos que defendemos em nosso Programa
Doutrinário, destacamos:













Defendemos a democracia, a igualdade e a cidadania plena;
Defendemos a sociedade com todos os seus valores e
fundamentos;
Defendemos a eficiência, a competência, a honestidade, a
transparência, a moral e a ética na política;
Defendemos o respeito à lei e aos seus agentes, a sua aplicação
célere, rígida e eficaz;
Defendemos a família e os seus valores tradicionais;
Defendemos a segurança e a proteção dos cidadãos e cidadãs;
Defendemos a justiça e a dignidade da pessoa humana;
Defendemos o Pragmatismo Político;
Defendemos o trabalho, a livre iniciativa e concorrência, o Estado
Mínimo, a propriedade e a meritocracia;
Defendemos o Consumidor, o Contribuinte, o meio ambiente
sustentável e a redução da miséria;
Defendemos a Educação como meio de transformação social;
Defendemos a liberdade, a harmonia e a paz social.

ONDE NÓS ESTAMOS

No mundo jurídico e social:
O PDS é hoje uma pessoa jurídica de natureza privada, registrada em
cartório, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), com sede
política em Brasília-DF, sede administrativo-operacional em Belo Horizonte MG, reconhecida pelo TSE como agremiação partidária em processo de
formação, estando atualmente na fase de “Coleta de assinaturas de apoio” e
“Instituição de Comissões Provisórias nos Estados e Municípios”.
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No Brasil:
Estamos em processo de composição de Comissões Executivas
Provisórias e, paralelamente, Coletas de Assinaturas de Apoio (abaixoassinado) em 22 Estados brasileiros.
São eles: Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de
Janeiro, Espírito Santo, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Rondônia, Amazonas, Amapá, Roraima, Pará, Tocantins, Piauí, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Bahia.

AONDE QUEREMOS CHEGAR

Os objetivos estratégicos do PDS são:
1) Criar e instalar Comissões Executivas Provisórias em todos os
estados e municípios brasileiros;
2) Obter e certificar o número de assinaturas de apoio necessárias à
homologação do partido;
3) Filiar, após a homologação, o maior número possível de
brasileiros;
4) Concorrer e eleger o maior número de filiados aos cargos
políticos disponíveis nas eleições;
5) Consolidar o partido como força importante no cenário
sociopolítico brasileiro.

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

O compromisso com a classe e com a sociedade
Nosso compromisso é defender e proteger a sociedade, interconectando
os esforços para defender a filosofia da defesa social e os direitos dos
brasileiros que laboram na área, de forma que cada ganho e avanço das
classes produzam ganhos para a sociedade como um todo.
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Número de assinaturas exigidas
A legislação exige um percentual mínimo de 0,1% de assinaturas de
apoio válidas em, no mínimo 09 (nove) Estados brasileiros e um total de 0,5%
de assinaturas para homologação partidária, tendo por referência os votos
válidos computados na última eleição de representantes para a Câmara
Federal.
Esse percentual corresponde a um total de 484.169 assinaturas de
apoio, conforme votos válidos computados na última eleição (96.833.830) e
com um mínimo em cada estado, demonstrado abaixo, devendo ser coletados
no prazo máximo de 02 (dois) anos (Res. nº 23.465/15, art. 7, § 1º). Vide:
VOTOS VALIDOS
PARA CÂMARA DOS
DEPUTADOS

0,5% DOS VOTOS
VALIDOS

AC

399.201

1.996

418.772

419

AL

1.384.584

6.923

1.612.496

1.612

AM

1.658.407

8.292

1.791.817

1.792

AP

386.084

1.930

407.846

408

BA

6.641.666

33.208

7.818.832

7.819

CE

4.367.020

21.835

5.007.565

5.008

DF

1.454.063

7.270

1.674.508

1.675

ES

1.794.470

8.972

2.150.248

2.150

GO

3.032.760

15.163

3.514.438

3.514

UF

NÚMERO DO
ELEITORADO QUE
VOTOU

0,1% DO
ELEITORADO QUE
VOTOU

MA

3.074.320

15.372

3.433.672

3.434

MG

10.118.659

50.593

12.186.182

12.186

MS

1.276.893

6.384

1.444.320

1.444

MT

1.454.612

7.273

1.686.876

1.687

PA

3.756.049

18.780

4.091.840

4.092

PB

1.936.819

9.684

2.334.522

2.334

PE

4.483.227

22.416

5.304.380

5.304

PI

1.733.280

8.666

1.901.414

1.901

PR

5.665.222

28.326

6.536.251

6.536

RJ

7.615.669

38.078

9.693.862

9.694

RN

1.580.871

7.904

1.935.105

1.935

RO

798.475

3.992

885.929

886

RR

237.900

1.190

262.194

262

RS

5.896.504

29.483

6.976.843

6.977

SC

3.376.535

16.883

4.058.912

4.059

SE

981.303

4.907

1.239.891

1.240

SP

20.996.012

104.980

25.736.781

25.737

TO

733.225

3.666

801.084

801

TOTAL

96.833.830

484.169

114.906.580

114.906

Fonte: Consulta ao Sítio do TSE, endereço: http://www.tse.jus.br/eleicoes/es tatistic as/estatisticas-el eitorais-2014-res ultado
Atualizado em 11/11/2014 - Dados Sujeitos a alterações.
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A meta síntese
As metas associadas às estratégias serão atingidas no tempo
determinado. Para cada etapa do processo de homologação partidária, uma
meta será priorizada.
A direção nacional do partido definiu que, no atual momento, todos os
esforços deverão ser concentrados na coleta e certificação de assinaturas de
apoio, último requisito legal exigido para homologação do partido.
Dessa forma fica definida como Meta Síntese do PDS: Coleta de
484.169 assinaturas de apoio certificadas.

A persistência na caminhada
“A marcha das mil milhas, começa com o primeiro passo”. A obtenção da
última assinatura de apoio, necessária à homologação do PDS, só ocorrerá
depois da primeira, da segunda, da terceira... da antepenúltima e da penúltima.
Desistir não é opção. Bater de porta em porta, chamar os colegas de
classe, pedir o apoio dos familiares, nossos companheiros e das pessoas de
bem, recorrer aos nossos líderes, insistir, persistir, não esmorecer. Para
atingirmos nossos objetivos, faremos tudo que a ética, a moralidade e a
legalidade permitirem.
Ao final da caminhada, temos a convicção de que com as bênçãos de
Deus, teremos o PDS homologado e apto a participar do processo político,
defendendo as nossas causas.

Objetivo
Objetivamos resgatar a ordem pública, o sentimento cívico e patriota, os
valores éticos e morais, a harmonia e paz social no País através da efetivação
de uma segurança eficiente e eficaz.
A segurança é o pilar fundamental que permite a existência do Estado
democrático de direito pleno, sem a qual, este não subsiste.
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Um País seguro é aquele que garante aos seus cidadãos o direto a vida,
a integridade física, a igualdade, a justiça, a oportunidade, a liberdade e ao
desenvolvimento sustentável.
Segurança é o pressuposto elementar que antecede todas as outras
demandas, é o primórdio das necessidades básicas do ser humano e, o PDS,
priorizará essencialmente esta bandeira em sua luta político-partidária.
O Partido da Defesa Social acredita que, para a existência de uma
sociedade evoluída, a segurança deve estar em primeiro lugar, por isso,
unimos pessoas em defesa da nossa nação.
Somos PDS, somos um por todos e todos pelo Brasil!

DADOS RELEVANTES

A defesa social no Brasil, didaticamente, se divide em Segurança
Pública, Socorrimento Público, Defesa Nacional e Segurança Privada
(complementar).
É uma força que tem capilaridade político-social, qualificada, formadora
de opinião e, em sua grande maioria, referencial para a comunidade na qual
está inserida.
Atualmente, homens e mulheres de
bem, oriundos das cinco regiões
brasileiras, profissionais da Polícia
Segurança Pública
38%
Militar, Bombeiros Militares, Polícia
48%
Segurança Nacional
Civil, Agentes Penitenciários, Agentes
Segurança Pri vada
14%
Socioeducativos, Guardas Municipais,
Agentes de Trânsito, Polícia Federal,
Polícia Ferroviária Federal, Polícia
Rodoviária Federal, Forças Armadas e Segurança Privada, compõe a
administração partidária em todos os níveis.
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O número dos operadores deste segmento soma, na atualidade, cerca
de 3,5 milhões de trabalhadores (ativos e inativos), distribuídos
estrategicamente em cada um dos 5.600 municípios brasileiros. Vejamos:
SEGURANÇA PÚBLICA
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0

A FORÇA DE UMA CATEGORIA

A mensuração dos dados das Eleições no Estado de Minas Gerais no
ano de 2006 e, respectivamente, nas Eleições na Cidade de Governador
Valadares em 2008 nos mostra claramente a potência que a classe da defesa
social representa no cenário político nacional.
Em 2006 num universo aproximado de 250 candidatos da área da
defesa social, obteve-se mais de 950.000 votos, pulverizados em 21
partidos/coligações, representando um capital político que corresponde, por
exemplo, a 1/5 dos votos que elegeu o atual Governador e cerca da metade
dos votos que elegeu um Senador.
Igualmente, no ano de 2008 em Governador Valadares, os candidatos
da área da defesa social, obtiveram o correspondente a quase 1/3 dos votos
que elegeu, na ocasião, a Prefeita.
Irrefutavelmente, a categoria da Defesa Social é uma força política que
merece atenção, respeito e, sobretudo, consideração. Os dados demonstrados
corroboram com os argumentos que justificam a viabilidade do PDS.
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A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PARTIDÁRIA

Os níveis administrativos e operacionais do PDS
É assegurada ao partido político autonomia para definir sua estrutura
interna, organização e funcionamento (Lei nº 9.096/95, art. 3º).
Observadas as disposições constitucionais e legais, o partido é livre para
fixar, em seu programa, seus objetivos políticos e para estabelecer, em seu
estatuto, a sua estrutura interna, organização e funcionamento (CF, art. 17,
caput; Lei nº 9.096/95, art. 14).
O estatuto do partido político deve prever, entre outras, normas sobre
formas de organização e administração, com a definição de sua estrutura geral
e identificação, composição e competência dos órgãos partidários nos níveis
municipal, estadual e nacional, duração dos mandatos e processo de eleição
dos seus membros (Res. nº 23.465/15, art. 47, Inciso IV).
O PDS se organiza, administrativa e operacionalmente, em três níveis,
conforme se vê didaticamente no quadro abaixo:

COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
NÍVEL ESTRATÉGICO - DIREÇÃO PARTIDÁRIA

COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL
NÍVEL TÁTICO - GESTÃO PARTIDÁRIA

COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL
NÍVEL OPERACIONAL - DESENVOLVIMENTO PARTIDÁRIO
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Composição partidária prevista
Primando pela excelência do seu organismo administrativo-operacional,
o PDS adotará em breve um modelo baseado, dentre outras virtudes, na
eficiência, composto de agentes altamente capacitados, aptos e
comprometidos com os resultados, alcançando eficácia e efetividade em seus
efeitos.

Quadro Administrativo da Comissão Executiva Nacional
Nº

CARGO

01

PRESIDENTE

02

VICE-PRESIDENTE

03

SECRETÁRIO EXECUTIVO

04

SECRETÁRIO ADMINSITRATIVO

05

SECRETÁRIO FINANCEIRO

06

SECRETÁRIO ORGANIZACIONAL

07

SECRETÁRIO INSTITUCIONAL

08

SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO

09

SECRETÁRIO DE MOBILIZAÇÃO

10

CURADOR DA FUNDAÇÃO ALFERES TIRADENTES

11

CONSELHEIRO DE ÉTICA

12

CONSELHEIRO FISCAL

13

LÍDER NO SENADO FEDERAL

14

LÍDER NA CÂMARA FEDERAL

Organograma do Partido da Defesa Social - PDS
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MINAS, ESCREVENDO UMA NOVA HISTÓRIA PARA O BRASIL

“Oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais”. Terra de
Milton Nascimento, Tiradentes, Aleijadinho, Juscelino Kubitscheck e tantos
outros líderes e expoentes da nação brasileira, Minas representa algo especial
para o Brasil.
A “Terra das Alterosas” é berço de uma extensa mineração e das
grandes lutas políticas pela Independência do Brasil, estado de homens bravos
e artistas sensíveis, conta nossa história através de suas obras de arte. Como
se não bastasse, seu solo é fonte da mais pura e cristalina água mineral, fonte
natural de saúde.
Minas Gerais é o maior estado da região sudeste, quinto do país em
área, segundo em população e em economia e foi exatamente no coração
deste grandioso estado que nasceu o PDS – Partido da Defesa Social.
Com seus 853 municípios e mais de 18 milhões de habitantes, Minas
Gerais segue como exemplo para o Brasil na difusão, organização, gestão e
crescimento partidário, estando estrategicamente divididos em 78
Coordenações Política Microrregionais e instalados em mais de 200
cidades em pleno processo de coleta de Fichas (abaixo-assinado) em
apoiamento à homologação do PDS junto ao TSE, como se vê no Mapa:
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A COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL PROVISÓRIA

No dia 10 de abril de 2012, em Brasília/DF, realizou-se a Assembleia
Geral Extraordinária e a 1º Convenção Nacional que constituiu o Partido da
Defesa Social, ocasião em que fora eleita a Comissão Provisória Nacional
responsável pela execução de todos os atos legais para a homologação do
PDS no TSE. Atualmente, esta é formação da Comissão Provisória Nacional:
Presidente
Edmar Washington Xavier Pereira – Policial Militar/MG.
Presidente de Honra
Em vacância.
1º Vice-Presidente
Giovanna CavalcantI Nazareno – Policial Civil/TO.
2º Vice-Presidente
Paulo Roberto Néris Bispo Júnior – Exército Brasileiro/DF.
3º Vice-Presidente
Alexandre Wagner da Silva Bobadra – Agente Penitenciário/RS.
Secretário-Geral
Evonei Melquíades Xavier Pereira – Médico/MG.
1º Secretário-Adjunto
Dermival da Cruz Santos – Policial Federal/BA.
2º Secretário-Adjunto
Charles Alexandre Augusto – Guarda Municipal/MG.
Tesoureiro-Geral
Elisângelo Robson Xavier Pereira – Policial Militar/MG.
Tesoureiro-Adjunto
Helielson do Amaral Machado – Bombeiro Militar/AP.
1º Vogal
Bruno Menelli Dalpinheiro – Agente Socioeducativo/ES.
2º Vogal
Carlos Romeu Alves Antunes – Policial Ferroviário Federal/RS.
3º Vogal
Paulo Vieira de Melo – Policial Rodoviário Federal/MT.
4º Vogal
Vilmar Santos – Guarda Portuário/SP.

15

CONTATOS

Sede Administrativa
Edifício Flamboyant
Avenida Doutor Cristiano Guimarães, 50, Sala 1102
Planalto – Belo Horizonte/MG
CEP: 31.720-300

Sede Política
Edifício Prime
Quadra 02, Bloco E, Lote 12, Sala 206, Parte T4
Setor Bancário Sul – Brasília/DF
CEP: 70.070-120

Telefone e Celular
31 3653-8694
31 9 9889-3083
31 9 8444-6224
31 9 8651-2122
33 9 9199-8074

Fixo
Vivo/WhatsApp
Claro/WhatsApp
Oi
Tim

Portal e E-mail
www.pds80.org.br
contato@pds80.org.br

Redes Sociais
facebook.com/pdsnacional
twitter.com/pdsnacional

“Erga a voz em favor dos que não podem defender -se, seja o defensor de todos os desamparados”.
Provérbios 31:8

