ASSOMES – CLUBE DOS OFICIAIS
Associação dos Oficiais Militares do Espírito Santo
ATA DA REUNIÃO CONJUNTA DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO DELIBERATIVO
FISCAL DA ASSOMES – CLUBE DOS OFICIAIS/2019 – NOVEMBRO/2019
Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, quarta-feira, às 15:00h,
com amparo nos Art. 97, alínea “a” e 104, alínea “c” das normas estatutárias em vigor,
reuniram-se a Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo fiscal da ASSOMES, em sessão
ordinária, em sua sede social, situada a Av. Dante Michelini, nº 1275, Jardim da Penha –
Vitória/ES, sob a presidência do Cel PM RR Edmilson dos Santos – Presidente do CDF,
estando presentes à reunião os senhores membros do CDF, nas pessoas do Cel PM RR
EDMILSON DOS SANTOS - Presidente do CDF; Cel PM RR Izaias Soprani – Vice Presidente do
CDF; Cel PM José Augusto Pícoli de Almeida – Conselheiro, Maj PM ESMERALDO COSTA
LEITE, Conselheiro, bem como os Cel PM RR Marcos Aurélio Capita da Silva – Presidente da
Diretoria Executiva; TC PM Roger de Oliveira Almeida – 1° Vice Presidente da Diretoria
Executiva; CEL PM RR WILLIAN ROBERT DE OLIVEIRA – Diretor Jurídico; Maj PM RR Antônio
Clélio Vendramini – Diretor de Política Institucional, Cap PM Cássia Cristina da S.
Guimarães; 2° Secretária; Cap PM RR Jurandir Pessanha Pereira – 1° Tesoureiro; Cap PM RR
Joao Rodrigues Rosário – Diretor de Patrimônio; Maj PM Lucio Bolzan – Diretor
administrativo; MAJ PM GUSTAVO DE SOUZA ALVES TONON – Diretor Sócio Cult. E Relações
Públicas e o MAJ PM RIVELINO BONFIM DOS SANTOS – Diretor de Esporte. O VicePresidente do CDF abriu os trabalhos agradecendo a presença de todos e solicitou que o
MAJ GUSTAVO com a anuência de todos os presentes, que o mesmo fizesse a leitura de um
texto bíblico e após a leitura passou a palavra ao CEL PM MARCOS AURÉLIO CAPITA DA
SILVA, Presidente da DE que deu início a reunião com a pauta da reunião conjunta CDF e
Dir. Exec. – ASSOMES. 1- 70º ANIVERSÁRIO DA ASSOMES, no dia 23 de janeiro de 2020:O p
O Presidente da Diretoria Executiva informou aos presentes que o evento de aniversário da
ASSOMES é de difícil controle e previsibilidade face ser totalmente subsidiado pela
ASSOMES e alguns associados não fazem a previsão de presença e outros o fazem e não
comparecem ao evento, o que prejudica todo planejamento do evento por parte da
Diretoria da ASSOMES e do cerimonial prime Hall; Sugeriu que neste evento fosse cobrado
do associado e dependente uma importância simbólica para que houvesse maior
previsibilidade para a realização do evento. Por maioria foi aprovado que a ASSOMES
subsidiasse 80% do evento e que fosse cobrado do associado e dependente um valor em
torno de R$ 25,00 (vinte e cinco reais); definido ainda que considerando a data marcante de
70 anos de aniversário da entidade fosse feito uma solenidade em homenagem a alguns
associados ou ex-presidentes antes do início da festa comemorativa. 2- CONTRATAÇÃO DE
ESCRITÓRIO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE
VIVÊNCIA: Pelo Presidente da Diretoria Executiva foi esclarecido a respeito do processo de
contratação do escritório para a elaboração do referido projeto e que houve a participação
de duas empresas e que o menor preço ficou em R$ 7.000,00 (sete mil reais); que
apresentou um esboço do que se pretende construir com a finalidade de atender melhor o
associado e dependente e ao final ficou deliberado pela reunião da comissão de obra já
constituída anteriormente para que as sugestões fossem apresentadas e posteriormente
levadas ao escritório de arquitetura para a elaboração do projeto arquitetônico; Que toda a

obra será custeada com recursos próprios da ASSOMES, com saldo da exercício financeiro
de 2019. 3- APRESENTAÇÃO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2020:
Foi feito a apresentação da previsão orçamentária do exercício de 2020, com os
detalhamentos de receita e despesas e critérios adotados para a estimativa orçamentária, e
que a ASSOMES deverá terminar o exercício financeiro de 2019 com um saldo aproximado
de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). A previsão orçamentária para 2020 foi
aprovada pelos integrantes do CDF presente. 4- PARTICIPAÇÃO DA ASSOMES NO FORUM
DAS CARREIRAS TÍPICAS DE ESTADO (FOCATES): Foi apresentado pelo Pres. Da Diretoria
Executiva a proposta de retorno da ASSOMES ao FOCATES, sendo pelo CEL PM AUGUSTO
feito uma explanação da finalidade estatutária do FOCATES e da importância da referida
entidade no cenário estadual, pelo fato do FOCATES ter em sua essência a participação das
principais entidades/sindicatos de órgãos públicos estratégicos, pelos presentes foi
aprovado a participação da ASSOMES no referido Fórum, com ressalva de ser feito uma
avaliação das atividades do FOCATES e dos benefícios da nossa participação. 5- INCENTIVO
DE FINAL DE ANO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ASSOMES: pelo Pres. Da Dir. Executiva foi
falado da necessidade de ser dar um incentivo em forma de abono aos funcionários da
ASSOMES, com o objetivo de valorizar aqueles que ao longo do ano prestaram um serviço
de excelência aos associados e possibilitaram que tivéssemos sucessos em vários projetos
levado a efeito e principalmente com relação aos resultados obtidos na administração
financeira da entidade, com fechamento de um saldo positivo em torno de R$ 210.000,00
(duzentos e dez mil reais); pelos presentes foi aprovado um abona linear no valor de R$
150,00 (cento e cinquenta reais) e a possibilidade ainda de se fazer um almoço de
confraternização entre os integrantes da DE/CDF e funcionários. 6- AUTORIZAÇÃO PARA A
COBERTURA DA PISCINA PEQUENA PELA EMPRESA J. E. L. ITAPARICA: Pelo Pres. Da Dir.
Executiva foi exposto que a empresa locatária foi notificada para a retirada da cobertura da
piscina, por não ter sido aprovada pelo administração anterior e ter sido a obra embargada
pela municipalidade por estar em desacordo com o PDU. Que a administração anterior
havia autorizado apenas a cobertura da piscina pequena, com o objetivo de proteção da
exposição solar das crianças e idosos que praticam suas atividades na piscina; Que para a
aprovação da colocação da cobertura desta vez será elaborado documentos visando
resguardar os direitos da ASSOMES, bem como, que a obra seja feita com segurança e
dentro das normas da Prefeitura Municipal; sendo deliberado pelos presentes pela
autorização da colocação da cobertura, após a apresentação do projeto pela empresa
locatária e elaboração de documento jurídico resguardando os interesses da ASSOMES. 7APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO DA AGÊNCIA DO SICOOB: Foi apresentado
aos presentes a minuta de projeto de expansão da agência do SICOOB com o
remanejamento da secretária para o hall de entrada da ASSOMES, próximo a entrada social
de acesso pela lateral da ASSOMES. 8- DISTRIBUIÇÃO DOS BALANCETES AOS INTEGRANTES
DO CDF, PARA FINS DE ANÁLISE: Pelo Presidente do CDF foi distribuído aos integrantes do
CDF os balancetes para análise e devolução na próxima reunião do CDF. 9- REQUERIMENTO
DO MAJ. PM CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA PARA READMISSÃO AO CORPO DE
ASSOCIADOS DA ASSOMES: Foi indeferido pelos presentes com base no Art. 25 parágrafo
1º (Pagamento de Jóia) e Parágrafo 2º (A readmissão do associado só será permitida por
uma única vez). 10- REQUERIMENTO DO TEN CEL COUTO E MAJ BARIANI PARA
PATROCÍNIO NA PARTICIPAÇÃO DO IROMAN A SER REALIZADO NA ESPANHA EM MAIO DE
2020: pelo Pres. Da Dir. Executiva foi apresentado o requerimento dos associados que
solicita o patrocínio no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para aquisição de roupa
apropriada para a competição que levará a logo da ASSOMES e ainda com o compromisso

de dar publicidade a entidade quando da realização do evento. Aprovado por unanimidade.
11- REQUERIMENTO DO MAJ PM BOLZAN, SOLICITANDO RESSARCIMENTO DE DESPESAS
REFERENTES A SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ASSESSORIA PARLAMETAR NA ACORS
(ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES DE SANTA CATARINA): Aprovado por unanimidade.
12- OUTROS ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS: Pelos Pres. Da Dir. Executiva foi
proposto a venda da sinuca do Clube pela falta de espaço e que hoje encontra-se sub
utilizada. Foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado foi a presente
reunião encerrada pelo CEL PM RR EDMILSON DOS SANTOS – Presidente do CDF.
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