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

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA – SETEMBRO/2020.
Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte, quarta-feira, às
15:00hs, com amparo nos Art. 96, alínea “c” das normas estatutárias em vigor,
reuniu-se de forma remota a Diretoria Executiva da ASSOMES, sob a
presidência do CEL PM RR MARCOS AURÉLIO CAPITA DA SILVA –
Presidente da Diretoria Executiva, o Maj PM LÚCIO BOLZAN – Diretor
administrativo, MAJ GUSTAVO DE SOUZA ALVES TONONI – DIRETOR DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL, a MAJ PM CÁSSIA CRISTINA DA SILVA
GUIMARÃES – 2ª SECRETÁRIA, o CAP PM JURANDIR PEREIRA, 1º
TESOUREIRO . O Presidente da Diretoria Executiva abriu os trabalhos
agradecendo a presença e ato sequente passou à pauta da reunião da Dir.
Executiva da ASSOMES. 1- INFORMAÇÕES À RESPEITO DA POSIÇÃO DA
ASSOMES NO PROJETO POLÍTICO MILITAR, FACE AS DIVERSAS
SITUAÇÕES DOS ASSOCIADOS CANDIDATOS NAS ELEIÇÕES DE 2020,
FILIADOS OU NÃO AO PPM: pelo presidente foi informado sobre a reunião
do PPM ocorrida no dia anterior, que contou com a presença de vários
militares candidatos e dos parlamentares Senador Marcos Do Val e do
Deputado Federal Da Vitória; Que o objetivo da reunião foi alinhar com os
candidatos as ações do PPM no período eleitoral e levar orientações diversas
para o posicionamento dos militares candidatos no decorrer do pleito eleitoral
e nos respectivos mandatos em caso de eleitos; Na oportunidade os
parlamentares presentes passaram aos militares candidatos as suas
experiências de campanha e de trabalho, nos respectivos mandatos. O Maj
Bolzan, Presidente do PPM, informou aos presentes da importância do projeto,
de seus reflexos na eleição de 2022 para os cargos de chefe do executivo e
para o legislativo estadual e federal; Discorreu ainda sobre os trabalhos do
PPM desde seu início em 2019 e das regras de filiação ao PPM. 2INFORMAÇÕES À RESPEITO DAS ÚLTIMAS REUNIÕES COM O
COMANDANTE GERAL DA PMES: O Presidente da ASSOMES informou aos
participantes que por inciativa do Cmt Geral da PMES, Cel PM Douglas Caus,
ocorre mensalmente a reunião do Comandante com os Presidentes das
Entidades de Classes da PMES; Que a pauta desta reunião tem girado em
torno da estagnação das carreiras, onde os representantes das entidades de
classe cobram ao Comandante o acesso a reestruturação operacional em
andamento no EMG/PMES; Que nestas reuniões o Cmt Geral tem deixado
claro aos representantes das entidades que esta reestruturação será técnica e
que o momento político das entidades ocorrerá quando do encaminhamento
da proposta ao Secretário de Segurança Pública; Que a Diretoria da
ASSOMES no dia 23 de setembro de 2020 levou ao conhecimento dos
Secretário de Segurança a preocupação com a estagnação das carreiras dos
oficiais e que a reestruturação proposta não irá atender a demanda dos

oficiais e que era necessário buscar uma alternativa para a solução do
problema, tendo inclusive na oportunidade a ASSOMES apresentado uma
proposta complementar que visa a solução parcial dos problemas na questão
financeira, de modo a não impactar na reestruturação operacional a ser
apresentada pela Comando Gera; Que ainda são objetos de pauta nas
reuniões com o Cmt Geral as questões relacionadas ao Código de Ética e a
reunião prometida pelo Governo do Estado, através do Ch da casa Militar,
para reavaliação da Lei do Sistema de Proteção Social. 3- INFORMAÇÕES À
RESPEITO DO INÍCIO DAS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA
ÁREA ANTIGA DO CLUBE, BEM COMO, DO PROCESSO DE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS: Foi levado ao conhecimento dos
participantes da reunião que o início das obras de reforma ocorreu no dia 03
de setembro de 2020; Que o processo de contratação dos serviços ocorreu de
forma a baratear os custos, conforme orientação do Contador da ASSOMES e
do Engenheiro contratado para a orientação e fiscalização da obra. 4INFORMAÇÕES Á RESPEITO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA ASSOMES,
FACE AS NEGOCIAÇÕES DOS ALUGUÉIS COM AS EMPRESAS
LOCATÁRIAS, NESTE PERÍODO DE PANDEMIA: Foi informado que
conforme deliberado em reunião de Maio/2020 a Diretoria da ASSOMES
concedeu as empresas locatárias o desconto no percentual de 50% nos
aluguéis; Que os representantes do cerimonial apesar de aceitarem os
descontos estão em débitos com a ASSOMES desde mês de março/2020;
Que os mesmos reconhecem a dívida e pretende quitá-la quando do retorno
das atividades de eventos, quando poderão buscar no mercado financeiro
crédito para honrar seus compromissos junto aos credores; O presidente da
Diretoria Executiva informou ainda que apesar do não recebimento do aluguel
do cerimonial e da redução dos aluguéis da Academia e do Pilates a
ASSOMES tem fechado os meses ainda com um pequeno saldo positivo em
torno de R$ 8.000,00 (oito mil reais); Por proposta do Presidente da Diretoria
Executiva foi deliberado pela notificação aos locatários, que já retornaram com
suas atividades nas dependências do Clube, da suspensão do desconto dos
aluguéis a partir do dia 01 de novembro de 2020, tendo em vista que é notório
o grande movimento de clientes, tanto na área locada para a Academia,
quanto para o pilates. 5- INFORMAÇÕES À RESPEITO DO RETORNO DAS
ATIVIDADES ESPORTIVA E DE LAZER DO CLUBE. Foi informado aos
participantes que as atividades relacionadas ao esporte (natação e pelada) já
ocorreu o retorno, porém, a Diretoria aguarda a liberação pela poder público
das atividades relacionadas ao uso da piscina para fins de recreação. 6INÍCIO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO DAS MUDANÇAS ESTATUTÁRIAS: O Presidente da
ASSOMES informou que já conversou com o presidente da Comissão, Cel PM
Willian, sobre a necessidade do início dos trabalhos. 7- OUTROS ASSUNTOS
GERAIS E ADMINISTRATIVOS. Foi ainda por proposta do presidente
deliberado pela suspensão dos serviços do profissional contratado para o
gerenciamento da rede social da ASSOMES, com a contratação de outro
profissional. Nada mais sendo tratado deu-se por encerrado a presente
reunião.
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