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

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA – SETEMBRO/2019.
Aos dezoitos dias do mês de setembro 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, o Maj
Gustavo de Souza Alves Tononi – Diretor Sócio Cultural e Relações Públicas, e o Maj PM
ANTONIO CLÉLIO VENDRAMINE – Diretor Institucional. 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- DEFINIÇÃO SOBRE A REALIZAÇÃO DO REVEILLON
2019/2020. O Presidente da Diretoria Executiva apresentou aos presentes os orçamentos
para realização do reveillon 2019/2020 elaborados pela locatária Prime Hall. Os orçamentos
apresentados tinham por finalidade a análise quanto à possibilidade de realização do
reveillon pela ASSOMES ou pela empresa Prime Hall. Que os custos apresentados para
realização do réveillon pela ASSOMES estão muito alto, considerando a atual situação
financeira do associado, que amarga a defasagem salarial com a não reposição das perdas
inflacionárias. Que no revelillon do ano passado houve a participação de apenas 10 (dez)
associados/dependentes. Por fim foi deliberado pela realização do reveilllon sob a
responsabilidade da empresa Prime Hall, com descontos especiais para os associados e
dependentes, conforme preços de convites apresentados pela empresa, com subsídio de 02
(dois) voucher pela ASSOMES para os primeiros 50 (cinquenta) associados que adquirirem
os convites junto a empresa prime Hall, deliberou-se ainda pela retomada da agenda do
reveillon no próximo ano pela 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: reunião com a FECOMÉRCIO, participação da
Frente na mobilização da PÚBLICA pela revisão geral anual (RGA), a reunião da Diretoria da
ASSOMES com o Alto Comando da PMES e CBMES e a reunião com o governo no dia 11 de
setembro de 2019, onde estiveram presentes a Secretária da SEGER, O Secretário de
Segurança, Subsecretários da SEGER e os representantes de entidades de classe e sindicatos
que compõem a Frente Unificada. 3- OUTROS ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS. Foi
deliberado quanto à ocupação dos espaços da secretaria com o SICOOB, definido a área a
ser ocupado e as reformas necessárias para deslocamento da secretaria da ASSOMES para o
rol de entrada social da ASSOMES que fica na lateral de frente para o posto de gasolina.
Pelo Presidente da Diretoria Executiva foi exposta da necessidade de se compor uma
comissão para definição da construção do centro de vivência para utilização exclusiva dos
Associados e Dependentes na área demolida e onde se encontra a churrasqueira, visando
a elaboração de projeto de construção e do alvará de licença de construção junto à PMV
ainda neste exercício de 2019. Pelo Presidente foi falado que a construção do centro de

vivência será com recursos próprios da ASSOMES, oriundos da economia realizada pela
administração no exercício de 2019 e que possivelmente as obras poderão ser iniciadas no
mês de março/2020. Foi falado ainda da necessidade de se compor também uma
comissão para estudos de modificação do estatuto social da ASSOMES. Nada mais sendo
tratado deu-se por encerrado a presente reunião.
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