ASSOMES – CLUBE DOS OFICIAIS
Associação dos Oficiais Militares do Espírito Santo

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA – OUTUBRO/2019.
Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, quarta-feira, às 15:30hs,
com amparo nos Art. 96, alínea “c” das normas estatutárias em vigor, reuniram-se a
Diretoria Executiva 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
Marcos Aurélio Capita da Silva – Presidente da Diretoria Executiva, o Cap PM RR Jurandir
Pessanha Pereira – 1° Tesoureiro, o Maj PM Lucio Bolzan – Diretor administrativo, a Maj
PM CÁSSIA CRISTINA DA S. GUIMARÃES – 2ª Secretária, o CAP PM FABRÍCIO BORLOT
SOARES, 1º Secretário. O Presidente da Diretoria Executiva abriu os trabalhos agradecendo
a presença de todos. Ato sequente, passou a pauta da reunião da Dir. Executiva da
ASSOMES. 1- CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A FORMATURA DO CAO/2019. O
Presidente da Diretoria Executiva apresentou aos presentes ofício da Comissão de
Formatura do CAO/2019, solicitando contribuição financeira da ASSOMES para a formatura
da turma que será realizada em 13/12/2019. Disse que a turma é composta de 42 (quarenta
e dois) alunos e destes 27 (vinte e sete) são sócios da ASSOMES; Que na formatura da turma
anterior a ASSOMES contribui com a premiação aos 03 (três) primeiros colocados, cuja
gasto girou em torno de R$ 1.100,00 (Mil e Cem Reais); Após as discursões internas foi
aprovado uma contribuição financeira para a formatura no valor de R$ 1.800,00 (Mil e
Oitocentos Reais) e a destinação desta importância ficará a critério dos alunos associados,
considerando que os primeiros colocados podem ser alunos não associados da ASSOMES.
2- INFORMAÇÕES À RESPEITO DA CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO E DA PROPOSTA DE
RECOMPOSIÇÃO SALARIAL APRESENTADA AO GOVERNO DO ESTADO. Pelo Presidente da
Diretoria Executiva foi explanado aos presentes as últimas mobilizações da Frente
Unificada; Que a reunião prevista para o dia 11 de outubro foi agendada para o dia
01/11/2019, às 11:00hs; Que esta reunião é para a SEGER apresentar aos dirigentes de
entidades de classes da PM/BM o estudo do ranking por ela realizado a nível nacional com
relação aos nossos salários, por posto e graduação; Que não existe para esta reunião
nenhuma expectativa quanto uma apresentação de proposta de reposição salarial por parte
do governo; Que está apenas se iniciando um processo de negociação que geralmente
persiste por alguns meses e é longo e desgastante. 3- PROJETO MODIFICATIVO
ARQUITETÔNICO DA ÁREA DA CADEMIA E PISCINA. O Presidente da Diretoria Executiva
informou que conforme já é de conhecimento de todos a obra realizada na área da
ASSOMES pela locatária foi feita sem o devido projeto aprovado e licença junto à PMV; Que
o projeto somente começou a tramitar na PMV após a posse da nova gestão da ASSOME;
Que conforme já foi dito antes a obra foi realizada fora das normas do Plano Diretor Urbano
Municipal e agora conforme já era esperado tem que ser adequada as normas da PMV; Que
para a adequação às normas é necessário voltar com o banheiro PNE (portador de
necessidade especial) e com a rampa interna também de acesso aos PNEs a área
administrativa da ASSOMES e demais áreas terceirizadas; Que o banheiro PNE será alocado
na área Kids onde já se encontra um banheiro infantil e a Rampa será construída na área

interna com acesso ao patamar da escada, retirando os degraus da escada e todo acesso a
área administrativa será feito pela rampa; Que foi necessário autorizar a retirada da escada
para colocação da rampa, com vistas a atender as normas da prefeitura municipal, para que
a ASSOMES possa conseguir a certificação de obra junto à PMV; Com relação a cobertura da
piscina o Presidente da Diretoria Executiva informou que a empresa locatária já foi
notificada por 02 (duas) vezes para a retirada da mesma, que também se encontra irregular
perante a prefeitura municipal por ter sido construída também em desacordo com as
normas do PDU; Que o representante da locatária informou que irá providenciar a retirada
da cobertura e está somente aguardando a disponibilidade da empresa contratada. 4OUTROS ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS: O Presidente da Diretoria Executiva
informou aos presentes que já se encontra em processo de licitação o projeto para
construção do Centro de Vivencia da ASSOMES que será construído na área antiga da sede
social; Que já existem 02 (dois) escritórios de arquitetura preparando orçamentos para a
elaboração do projeto; Que os integrantes da Diretoria e do Conselho podem também
indicar escritório de arquitetura para participar do processo licitatório. O Presidente da
Diretoria Executiva informou ainda aos presentes que a administração da ASSOMES
terminou o exercício financeiro de 2018 com um saldo negativo de R$ 18.820,18 (dezoito
mil, oitocentos e vinte reais e dezoito centavos) e hoje fechamos o mês de outubro/2019
com um saldo na conta de R$ 173.372,32 (cento e setenta e três mil, trezentos setenta e
dois reais e trinta e dois centavos). Pelo Maj PM BOLZAN foi sugerido construir para o ano
de 2020 uma agenda prévia de eventos para atender os associados e ainda colocar em
prática um projeto antigo de controle de fluxo de pessoas nas dependências da ASSOMES.
Nada mais sendo tratado deu-se por encerrado a presente reunião.
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