
Projeto Aluno Atleta
Clube dos Oficiais aguarda contrapartida da prefeitura
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Assembleia Legislativa

Sonho realizado
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Comemorações  
A Polícia Militar do Estado de Goiás completou neste ano 153 

anos de dedicação ao povo goiano. Com o objetivo de obter 
uma maior aproximação com a sociedade, diversos eventos 
interativos entre militares e civis foram realizados. A semana 
Nacional dos bombeiros também foi celebrada pelo Corpo de 
Bombeiros do Estado de Goiás (CBMGO), que teve seu ápice 
na entrega da Comenda Dom Pedro II a militares e civis que 
de alguma forma contribuíram para o desenvolvimento da 
instituição.

 

Aquecimento das piscinas é realidade
Anseio antigo dos associados do Clube dos Oficiais, o 

aquecimento das piscinas semi-olímpica e média, foi 
concretizado pela atual gestão da Assof. Um investimento de 42 
mil reais, que trará conforto e lazer em todas as épocas do ano 
as freqüentadores do clube.

 

Carreira Jurídica  
O projeto de Emenda  Constitucional (PEC) nº 2.495, que discorre 

sobre a carreira jurídica dos oficiais da PM e BM  foi enviada 
pelo deputado e diretor de assuntos políticos da Assof, deputado 
Estadual Major Araújo (PRB), para a apreciação de seus pares 
na Assembléia Legislativa.  Atualmente está tramitando na 
Comissão de Constituição e Justiça e tem encontrado
ntraves para ser votado, por isso, o apoio de todos
os oficiais deve ser maciço. 

Projeto Aluno Atleta 
 Implantado em 2009 no Clube dos Oficiais o projeto Aluno 

Atleta tem beneficiado centenas de estudantes da rede 
municipal que praticam diversas modalidades esportivas 
oferecidas pela instituição. Entretanto, o projeto pode ser 
interrompido, pois, a prefeitura de Goiânia, não cumpriu
sua parte no acordo: isenção das taxas de IPTU/ITU. 

Departamento Jurídico 
Em carta aos associados o advogado Luiz Fernando Rodrigues 

Tavares, que faz parte do escritório jurídico que representa 
a Assof, faz um breve relato das ações encampadas pelo 
departamento nos últimos três anos.
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H
á poucos meses na con-
dução da Associação dos 
Oficiais da Polícia e do 
Corpo de Bombeiros Mili-
tares tenho percebido que 
a entidade está permeada 

de interesses inconciliáveis. Cons-
tantemente temos sido cobrados a 
apoiar uma ou outra medida e ex-
ternar apoio a uma ou outra, acaba 
por ferir interesse de parcela dos 
associados.  Em que pese tudo isso, 
temos buscado obter uma síntese 
das idéias. Um bom exemplo pode 
ser dado em relação aos critérios de 
promoção. Existem propostas total-
mente opostas, de um lado, alguns 
defendem que só deveria haver pro-
moção por antiguidade. Já outros, 
sugerem que o ideal seria promo-
ções apenas por merecimento. A 
maioria que apóia o critério único 
da antiguidade, na verdade age as-
sim por que não confia no sistema 
de pontuação em vigor. Isso se dá 
por que tal sistema está carregado 
de subjetivismo e a comissão apu-
radora não tem, ou não entende que 
tem obrigação de explicar como 
chegou ao resultado.  É preciso tor-
nar o método de contagem de pon-

tos objetivo e transparente. Afastar 
por completo a ingerência política 
nas promoções. Para que isso ocorra, 
os dados devem ser tabulados e dis-
ponibilizados a todos os envolvidos 
no processo. A isso se dá o nome de 
publicidade que, aliás, é um dos inar-
redáveis princípios da Administração 
Pública. Não basta apenas publicar 
a média final dos pontos obtidos, a 
pretexto de estar cumprindo o prin-
cípio. Isso é mitigação da publici-
dade. A somatória de pontos e ob-
tenção de resultado num processo 
de promoção deve seguir rigoroso 
e metódico procedimento. 

Se por um lado há interesses 
conflitantes entre integrantes de 
uma mesma entidade, por outro, há 
interesses que dizem respeito a mais 
de uma categoria. Consciente disso, 
a partir do mês de abril de 2011, a 
ASSOF passou a integrar o Fórum de 
Entidades em Defesa dos Servidores 
e dos Serviços Públicos de Goiás. 
O Fórum é integrado por mais de 
quarenta entidades que vem se reu-
nindo com regular freqüência, com 
o objetivo de lutar pela data-base 
que é um direito de todos os traba-
lhadores. O índice de perda salarial, 

ou melhor, a data-base medida pelo 
IBGE, incidente em maio de 2011 é 
de 6,47%. Esse é o percentual que o 
Fórum de Entidades está a cobrar do 
governo de Goiás. A ASSOF enten-
de que com a união de forças, torna-
-se mais fácil a conquista de direitos.

Outra luta árdua que o Fórum 
está travando diz respeito ao IPAS-
GO. Recentemente foi anunciado 
um aumento que em alguns casos 
ultrapassa 100%. Após o protesto de 
algumas categorias, o administra-
dor resolveu reduzir o reajuste para 
algo em torno de 90%. Ocorre que 
a maioria não consegue arcar com 
este aumento. O Fórum considera 
essa majoração abusiva, haja vista 
que a data-base dos servidores está 
há cinco anos sem ser paga. É pre-
ciso salientar que se as datas-base 
tivessem sido pagas pontualmente, 
não seria necessário esse aumento 
escandaloso nas mensalidades do 
Ipasgo-Saúde, haja vista que o va-
lor das contribuições representa um 
percentual do vencimento dos servi-
dores. Viva a República!

Elias Ferreira Tosta
Presidente da ASSOF

R E C O N H E C I M E N T O

Justa homenagem

Oficiais estão entre 
os agraciados com 
Medalha do Mérito 
Legislativo Pedro 
Ludovico Teixeira

A
cada dia a sociedade 
goiana percebe o brilhan-
te trabalho desenvolvi-
do por seus militares do 
Corpo de Bombeiros e 
Polícia Militar. Homens e 

mulheres de fibra, que se dedicam 
diuturnamente em prol de uma 
sociedade mais segura, ofertando 
oportunidade para o desenvolvi-
mento de nosso Estado.

Diante desse cenário, nada mais 
justo do que esses brilhantes heróis 
serem homenageados pelo povo 
goiano, através de sua augusta Casa 
de Leis. Assim, seguindo propositu-
ra do deputado Major Araújo, vários 
oficiais e praças foram agraciados 
com a Medalha do Mérito Legislati-
vo Pedro Ludovico Teixeira, a maior 
honraria da Assembléia Legislativa 
do Estado de Goiás.
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Os bombeiros tiveram sua ho-
menagem realizada em comemora-
ção ao Dia Nacional dos Bombeiros, 
enquanto os PMs foram agraciados 
durante a celebração do 153º ani-
versário da Polícia Militar. Entre os 
homenageados estavam o presiden-
te da Associação dos Oficiais  da 
Polícia  e do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Goiás (Assof), 

Capitão Elias Tosta, e o diretor ju-
rídico, Capitão Carrijo. A Associa-
ção dos Oficiais agradece esta justa 
homenagem dedicada aos nossos 
irmãos de farda, bem como, parabe-
niza a todos por suas conquistas.

Dia do Advogado
Em comemoração ao Dia do Ad-

vogado (11 de agosto), vários pro-

fissionais também foram agraciados 
com a Medalha do Mérito Legislati-
vo Pedro Ludovico Teixeira. Indica-
dos pelo Deputado Major Araújo, o 
Dr. Luiz Fernando, a Drª Rosimar e 
a Drª Ana Clara, com muito estilo 
compareceram à Assembléia Le-
gislativa para a homenagem. Sem 
dúvida, são profissionais que muito 
valorizam a categoria.

PMRJ Sgt Marcio 
Alves é homenageado 
por ato de bravura

Oficiais da PM e BM são condecorados com 
maior honraria da Assembleia Legislativa

A R T I G O

Anésio Barbosa da Cruz Júnior

R
ecentemente, ao repercu-
tir com a imprensa duas 
ocorrências policiais que 
tiveram desfecho trágico, 
o Delegado e Suplente 
de Deputado Federal Val-

dir Soares, sem conhecer maiores 
detalhes, sem ouvir policiais ou 
testemunhas, sem avaliar qualquer 
laudo técnico ou pericial, usando 
apenas seu infalível “achômetro”, 
julgou os dois episódios distintos 
que vitimaram civis inocentes e os 
creditou na conta da Polícia Militar. 
Arrematando, acrescentou que a 
Corporação teria buscado proteger 
“o patrimônio” em detrimento “a 
vida e a integridade física do cida-
dão”, finalizando seu decreto com 
o chamamento de todos para uma 
“reflexão” acerca dos procedimen-
tos policiais e para necessidade de 
um “choque de gestão” na seguran-
ça pública em Goiás.

Não preciso sair em defesa dos 
policiais que arriscaram suas vidas 
enfrentando criminosos perigosos, 
armados e dispostos a resistir; nem 
lembrar que houve troca de tiros e 
que a maioria dos bandidos foi cap-
turada com suas vidas e integridade 
física preservadas. Também, prefi-
ro não descambar para suposições 
irresponsáveis nem ridicularizar a 
inocência dos que imaginam que 
veículos populares são capazes de 
promover perseguições hollywoo-
dianas a potentes picapes. Todavia, 
sinto-me na obrigação de ressaltar 

culo em troca de espaço em telejor-
nais sensacionalistas.

Por certo, o sucesso de sua atu-
ação é inegável. Não pelo serviço 
policial, mas pela exploração das 
mazelas sociais em benefício pró-
prio. Na última eleição obteve vo-
tação expressiva garantindo vaga 
como suplente de Deputado Fede-
ral. Então, com um pouco mais de 
empenho e ‘espaço circense’, no 
próximo pleito sua vaga certamente 
estará garantida. 

Somente um projeto político 
eleitoral (ou a demência) poderia 
explicar o comportamento desele-
gante e ofensivo apresentado por 
esse cidadão, que é um Delegado 
de Polícia e deveria ter um mínimo 
de bom senso e responsabilidade 
antes de emitir juízo de valor acer-
ca do desenrolar de qualquer ope-
ração policial. Esse ‘Rei do lugar 
comum’ da análise criminal, por 
despreparo ou maldade, fez ques-
tão de esquecer que os criminosos, 
a exemplo de alguns políticos, não 
respeitam leis, ignoram preceitos 
éticos e morais e desprezam as vi-
das e a integridade física de qual-
quer pessoa (policial ou cidadão) 
que lhes ofereças risco. 

Infelizmente, esse comporta-
mento pirotécnico em relação à 
Polícia Militar não é novidade e 
parece ter encontrado eco. Não 
bastasse as interpelações do ‘can-
didato em campanha’, surge, no 
fronte, mais um concorrente a ‘in-
consequente da vez’. Desta feita é 
o Delegado Antônio Ferreira, que 

“Ataques gratuitos ou não? O 
que eles realmente querem?”

que, ao contrário do que foi alega-
do pelo precipitado Suplente, não 
existem elementos de prova, nem 
sequer indícios de que os policiais 
militares que atuaram em tais ocor-
rências tenham concorrido para 
com seus desfechos trágicos, se-
não pelo fato de serem diligentes 
e atuantes no serviço policial, de 
não optarem pela omissão, de não 
colocarem interesses pessoais aci-
ma dos interesses públicos, como o 
fazem alguns políticos inescrupulo-
sos. 

Contudo, o serviço policial é 
julgado pelo resultado. E, nos dois 
casos, os tristes e fatídicos desfe-
chos se sobrepuseram ao almeja-
do sucesso nas operações. O san-
gue de vítimas inocentes entristece 
toda a sociedade, mas o luto não 
pode obscurecer o ideal de justiça 
d’aqueles que atuaram em tais cir-
cunstâncias, trabalhando entusiasta 
e resignadamente em prol da segu-
rança pública. 

Até bem pouco tempo o Dele-
gado Valdir era tido como mais um 
doidivanas, metido a ‘especialista 
em segurança pública’ que surfava 
a ‘onda’ do momento em busca de 
repercussão midiática, divertindo a 
audiência com a apresentação de 
soluções ‘simples e diretas’ para 
‘problemas sociais extremamente 
complexos’, com aquela convicção 
que caracteriza os temerários e ig-
norantes.  Até então, era somente 
mais um pseudo-especialista que 
buscava um lugar ao sol da segu-
rança pública, se expondo ao ridí-
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em nota publicada no Jornal Diário 
da Manhã de 27/09/11, emitiu sua 
opinião pessoal acerca da Guarda 
Municipal de Goiânia e perdeu 
uma ótima oportunidade para ficar 
calado, demonstrando grande des-
conhecimento acerca do preparo 
e da formação profissional de um 
Policial Militar e ódio visceral pela 
Milícia Anhanguera. 

Antes de expressar minha in-
dignação com a matéria publicada 
pelo Delegado Antônio Ferreira, 
gostaria de ressaltar que a Polícia 
Militar faz seu recrutamento de 
pessoal exclusivamente entre os 
portadores de curso superior (di-
reito para os oficiais; e superior em 
qualquer área para as praças) e os 
submete a um período de, no mí-
nimo, 18 meses de formação. Sem 
comparar ou desmerecer os demais 
órgãos públicos, nenhum outro 
segmento se preocupa tanto com 
o preparo de seu servidor como 
os militares estaduais (Polícia Mili-
tar e Corpo de Bombeiros Militar). 
Usando apenas essa variável já se 
ilustraria a preocupação extremada 
da Polícia militar com a qualidade 
dos serviços prestados a comunida-
de, isso sem mencionar os demais 
cursos, estágios e treinamentos re-
alizados periodicamente por seus 
membros.  

Assim, é de se questionar o que 
verdadeiramente levou o Delega-
do Antônio Ferreira a imaginar que 
existe preocupação por parte da 
Polícia Militar com o desenvolvi-
mento e aprimoramento dos servi-
ços prestados pela Guarda Muni-
cipal de Goiânia ou de qualquer 
outra guarda de qualquer outro 
município. “Muito pelo contrário”, 
como diria meu colega Delegado 
José Maria. Queremos, sim, novos 
aliados na luta contra o recrudesci-

‘Não somos melhores nem piores, 
apenas diferentes’. Assim, “em to-
dos os momentos, diante de todas 
as dificuldades, com ou sem condi-
ções ideais de trabalho, em toda e 
qualquer crise, nos ‘dias de festa ou 
dor’, a Polícia Militar é a primeira a 
se apresentar e a última a deixar o 
“campo de batalha”, e nós nos es-
forçamos muito para bem cumprir 
nossas atribuições, sendo submeti-
dos a uma carga-horária de traba-
lho regular muito superior a dos 
demais órgãos públicos, sem levar 
em conta os serviços extraordiná-
rios desenvolvidos com freqüência. 

E, é justamente isso que nos 
credencia a exigir mais respeito e 
consideração. Não desejo fazer 
‘tempestade em copo d’água’, nem 
oferecerei uma análise detida das 
‘soluções’ apresentadas pelo Dele-
gado Antônio Ferreira para redução 
da criminalidade. Por certo, quanto 
maior o número de agentes traba-
lhando em prol da segurança, me-
lhores serão os resultados. An pas-
sant, acrescento, somente, que um 
dos fatores criminógenos de maior 
relevo é a impunidade que se am-
plia a cada dia ante o baixíssimo ín-
dice de elucidação de crimes apre-
sentado pelo sistema de persecução 
penal no Brasil, do qual as Polícias 
Civis e Militares fazem parte.

Por fim, calha lembrar que vi-
vemos num país democrático e que 
todo cidadão tem o direito de emi-
tir suas opiniões, por mais estapa-
fúrdias que sejam. Também, todos 
têm o direito de sonhar e de fazer 
o que estiver ao seu alcance para 
que seus devaneios pelo poder se 
tornem realidade.  Todavia, existem 
limites éticos e morais que devem 
ser respeitados para que a vida em 
sociedade seja plena, pacífica e 
produtiva. Um desses limites é o 

mento da criminalidade e os temos 
buscado em todos os seguimentos 
sociais, especialmente no serviço 
público, nos empenhando em for-
mar uma rede de apoio para oti-
mização dos serviços de seguran-
ça pública preventiva. As próprias 
Guardas Municipais de Goiânia e 
Aparecida de Goiânia receberam 
treinamento ministrado pela Polícia 
Militar em diversas oportunidades. 
E se existem atritos, estes devem ser 
individualizados e creditados aos 
‘homens’ e não às instituições.  

Não obstante, as missões cons-
titucionais das Guardas Municipais 
e das Polícias Militares são muito 
claras e não abrem espaço para es-
peculações ou gostos pessoais. Da 
mesma forma que a Polícia Civil 
não precisa se preocupar se a Po-
lícia Militar “vem sistematicamen-
te deixando de lado seu desidera-
to para também investigar”, como 
alega o desarrazoado agressor ao 
externar suas opiniões ofensivas e 
vociferar contra uma das institui-
ções públicas de maior relevo para 
a sociedade. 

Como havia dito em outra 
oportunidade: “os ensinamentos 
castrenses sempre reforçaram a im-
portância da defesa dos valores éti-
cos, morais, cívicos e jurídicos na 
construção de uma sociedade mais 
justa, humana, solidária e igualitá-
ria. Honra e dignidade são pilares 
de nossa Corporação, mais impor-
tantes que a própria hierarquia e 
disciplina. Não concordamos com 
excessos, repudiamos desvios. Não 
temos ódio nem desejo de morte 
por ‘bandidos’, mas temos ‘fome e 
sede de justiça’. E temos coragem, 
muita coragem para enfrentar qual-
quer perigo na busca pela defe-
sa social. E é esse destemor o que 
verdadeiramente nos diferencia. 

R E I V I N D I C A Ç Õ E S

respeito às instituições públicas, 
que devem ser fortalecidas, prefe-
rencialmente através da apresenta-
ção de críticas ponderadas e cons-
trutivas e não atacadas de forma 
gratuita e virulenta. 

Buscar os holofotes a todo cus-
to não deveria ser cogitado por 
nenhum servidor público ou polí-
tico responsável. Todavia, infeliz-

A R T I G O

Assof se mobiliza 
em prol da data base

Em ação realizada pelo 
Fórum de Defesa dos 
Servidores Públicos

O 
Fórum em Defesa dos 
Servidores e Serviços Pú-
blicos de Goiás, do qual 
a Associação dos Oficiais 
da Polícia e Bombeiro 
Militar (Assof) faz parte, 

mente, nem todos são consequen-
tes. Assim, angustiado, temo que 
comportamentos dessa natureza 
tornem a se repetir e nos incomo-
dar. Mas, como diria o velho dita-
do: ‘os cães ladram e a caravana 
passa’. Os latidos são um apelo 
por atenção, objetivam apenas no-
toriedade. Talvez o silêncio seja 
realmente a melhor resposta. 

Anésio Barbosa da Cruz Júnior, é 
Tenente Coronel QOPM. Bacharel 
em Direito. Especialista em Gestão 

Prisional pela UFG. Especialista em 
Gerenciamento de Segurança Pública 

pela Academia de Polícia Militar de 
Goiás. Comandante do 22º Batalhão 

de PMGO em Trindade

tem trabalhado incessantemente no 
sentido de proteger os interesses da 
categoria.  

As principais reivindicações 
defendidas pelo Fórum são: 1) re-
composição da perda salarial, ou 
seja, pagamento da data-base de 
6,47%, seguindo o índice apurado 
pelo IBGE para a inflação de maio 
de 2010 a maio de 2011. A Cons-
tituição Federal impõe a revisão 
geral anual e veda aplicação de 

índices diferenciados a categorias 
distintas. 2) Entrega da gestão do 
IPASGO Saúde a um colegiado de 
servidores públicos, haja vista que 
o instituto que antes era superavi-
tário, passou à condição de defici-
tário. Ao que tudo indica, por má 
gestão.

No último dia 21 de setembro o 
Fórum realizou uma manifestação 
em frente ao Palácio Pedro Ludo-
vico Teixeira (Centro Administrati-
vo) com o objetivo de sensibilizar o 
governo estadual para que o paga-
mento da data-base seja colocado 
em prática.

A proposta de parcelamento da 
data-base de 2011 em até três ve-
zes, feita pelo Fórum, ainda não 
mereceu resposta por parte do go-
verno do Estado.

Para o presidente da Assof, Elias 
Ferreira Tosta, as reivindicações dos 
servidores públicos de Goiás, são 
justas e necessitam de uma atenção 
especial das entidades classistas. “A 
data base é um direito inalienável 
e indisponível dos servidores que é 
defendido pela Assof. Por isso, acre-
ditamos que o Fórum seja extrema-
mente importante, na medida em 
que agrega mais pessoas nessa luta 
que é de todos”. Analisou Tosta.
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C O M E M O R A Ç Ã O

A 
história do Corpo de Bom-
beiros Militar do Estado de 
Goiás iniciou-se em 05 de 
novembro de 1957 com o 
deslocamento de 11 milita-
res para o Estado de Minas 

Gerais, com a finalidade de fre-
quentarem um curso de Bombeiros. 
Assim, atendendo as necessidades 
estaduais, em 17 de dezembro de 
1958 foi editada a Lei nº 2.400, que 
criava uma Companhia de Bombei-
ros, transferindo-se posteriormente 
para uma edificação na Av. Anhan-
guera, próximo ao Lago das Rosas. 

 Pela Lei nº 5442, de 10 de 
novembro de 1964, a Companhia 
de Bombeiros passou a denominar-

Militares goianos 
realizam eventos em 
comemoração a esta 
importante data

Dia Nacional
 dos Bombeiros

-se Corpo de Bombeiros, com o 
efetivo de Batalhão. Entretanto, so-
mente em 05 de outubro de 1989, 
se tornou uma Corporação inde-
pendente e autônoma, atendendo a 
Constituição Estadual.

Apesar deste histórico de datas 
marcantes, o CBMGO destaca o dia 
2 de julho como a data comemora-
tiva mais importante, pois na oca-
sião é celebrado o Dia Nacional do 
Bombeiro. Isso porque, nesse dia em 
1856 foi criado, no Rio de Janeiro, o 
Corpo Provisório de Bombeiros da 
Corte. Dessa forma, visando home-
nagear essa data, em 1954 o presi-
dente da República, Getúlio Vargas, 
assinou, referendado pelo ministro 

da Justiça e Negócios Interiores, 
Tancredo Neves, o Decreto 35.309, 
instituindo o “Dia do Bombeiro Bra-
sileiro” e a “Semana de Prevenção 
Contra Incêndios”.  

Neste ano, o evento excepcio-
nalmente foi realizado no dia 5 de 
julho, oportunidade em que foi 
promovida uma cerimônia militar, 
que contou com a presença do go-
vernador Marconi Perillo.  Durante 
o evento, o comandante-geral Cel. 
Carlos Helbingen Júnior, acompa-
nhado por oficiais superiores da 
corporação, agraciaram autorida-
des civis e militares com a Comen-
da Dom Pedro II. A condecoração 
é a maior honraria prestada pela 

Corporação. Foram homenagea-
dos pela instituição pessoas que 
prestaram serviços notáveis aos 
Bombeiros. A Ordem do Mérito 
Dom Pedro II faz referência ao 
patrono dos Corpos de Bombeiros 
Militares do Brasil.

A cerimônia encerrou a Sema-
na do Bombeiro, que em Goiás foi 
lembrada com o lançamento da 
campanha contra acidentes do-
mésticos com crianças, uma sessão 
solene na Assembleia Legislativa, 
uma exposição de materiais e equi-
pamentos no Flamboyant Shopping 
Center, o lançamento da Operação 
Férias 2011 e a já tradicional Mara-
toninha dos Bombeiros. No interior 

também foram realizados eventos e 
exposições, aproximando os bom-
beiros da sociedade. Cidades como 
Catalão, Mineiros e Caldas Novas 
foram pioneiras dessa iniciativa.

Para o vice-presidente da Assof, 
Tenente Gonçalves, um dos repre-
sentantes dos bombeiros na atual 
diretoria, a celebração desta data 
visa coroar as bombeiras e bombei-
ros goianos, que representam uma 
instituição, cuja população aprova 
e confia em seu trabalho. “A credi-
bilidade da nossa corporação, que 
alcança índice superior a 90%, só 
é possível porque nossos profissio-
nais buscam a excelência no servi-
ço prestado ao cidadão”, ressalta. 

Desfile, apresentações 
e homenagens 
fizeram parte das 
comemorações pelo dia 
dos heróis do fogo
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C O M E M O R A Ç Ã O

153 anos de
amor por Goiás

Polícia Militar celebra 
seu aniversário junto 
à sociedade A 

Polícia Militar do Estado 
de Goiás, referência de 
seriedade, disciplina e di-
namismo se consolida a 
cada dia como o verda-
deiro patrimônio do povo 

goiano. Por isso, seus mais de 12 
mil integrantes exercem com de-

de bem servir a sociedade goiana, o que certamente 
traduz o slogan alusivo ao aniversário da PM neste ano, 
que é: “153 anos de amor por Goiás!”.

Assim, visando se tornar uma polícia cada vez mais 
próxima do cidadão, diversos eventos foram programa-
dos, objetivando a interação entre militares e civis.

Entre eles, destacamos a na noite de 28 de julho de 
2011, quando no pátio da Academia da Polícia Militar 
do Estado de Goiás, berço de formação dos policiais 
militares deste estado, foi realizada uma solenidade mi-
litar em comemoração ao 153º aniversário da Polícia 
Militar Goiana. Oportunidade em que o governador, 
Marconi Perillo, recebeu honraria militar e passou em 
revista a tropa. 

Na ocasião, o governador assinou o Decreto de Pro-
moção de Oficiais da PMGO, concedendo a estes a tão 

almejada ascensão na carreira. Foi assinado ainda o De-
creto de Concessão da Medalha da Ordem do Mérito Ti-
radentes, da Polícia Militar, no qual foram agraciadas as 
autoridades militares e civis, nos graus: Grã Cruz, Gran-
de Oficial e Comendador. Além dessa grande cerimônia, 
outros eventos foram destaques nas comemorações de 
153 anos da PMGO. Entre eles, destacamos as home-
nagens da Assembleia Legislativa, das Câmaras Munici-
pais de diversos municípios, como Goiânia e Aparecida 
de Goiânia, oportunidade em que vários policiais foram 
condecorados com a medalha de Honra ao Mérito.

 Foram realizadas reuniões religiosas em celebra-
ção a essa data, como por exemplo, o culto na Igreja 
Fonte da Vida, bem como, a missa na Igreja Imacula-
do Coração de Maria. Não podemos deixar de ressaltar 
também as magníficas apresentações da Banda Sinfôni-

terminação seu legado de defender 
os cidadãos, na eterna luta do bem 
contra o mal.

Em 2011, ano em que comemo-
ra seu 153º aniversário, a PM, sob 
a tutela do comandante-geral, Cel. 
Raimundo Nonato, destacou seu 
espírito guerreiro, que é o desejo 

Cmdt Geral, Raimundo Nonato, deputado estadual, 
Major Araújo, secretário de Segurança Pública, João 
Furtado e governador, Marconi Perillo prestigiam 
eventos em homenagem à PM goiana

Banda Sinfônica realizou diversas apresentações

Fotos: PM5
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C
onforme noticiado na 
edição anterior da Revis-
ta Segurança Pública, a 
administração do Clube 
dos Oficiais, finalmente 
conseguiu realizar uma 

promessa antiga de várias gestões 
anteriores: o aquecimento das pis-
cinas semi-olímpica e média. 

O aquecimento trouxe maior 
comodidade e agradou em cheio 
aos associados.  O custo total do 
projeto é de R$ 42.000,00 (qua-

renta e dois mil reais) que serão 
pagos em dez parcelas iguais de 
R$ 4.200,00 (quatro mil e duzen-
tos reais). 

O Clube dos Oficiais também 
tem um grande compromisso com 
o meio ambiente, haja vista, a pre-
servação e conservação da reserva 
ambiental dentro da área, por isso, 
o aquecimento da piscina é feito 
com o uso da energia solar. Duran-
te o dia aproveita-se a energia dos 
raios solares que incidem nas pla-

Sonho realizado
Aquecimento das 
piscinas traz mais 
comodidade aos 
associados

A C O N T E C I M E N T O SC O M E M O R A Ç Ã O

ca da PMGO, que contemplou es-
pectadores  na capital, em Anápolis 
e Aparecida de Goiânia. Cerca de 
duas mil pessoas prestigiaram as 
apresentações que contaram com 
clássicos da música mundial e tam-
bém músicas populares.

Houve também o Torneio Hípi-
co das Polícias Militares do Brasil e 
o Torneio de Integração de Futebol 

Society, este último disputado nos 
campos da Assof. Por fim, foi rea-
lizada uma exposição no Shopping 
Flamboyant sobre a gloriosa PM, 
ocasião em que a sociedade pôde 
interagir com os militares, conhe-
cendo melhor seus trabalhos.

Para o presidente da Assof, Ca-
pitão Elias, todos esses eventos fo-
ram de extrema importância, pois 

homenagearam uma corporação 
correta, composta por pessoas de 
brio, que muito dignificam suas 
fardas. “Desejo nessa ocasião, es-
tender meus votos de felicidades a 
todos os policiais militares de Goi-
ás, ativos e inativos, que auxiliaram 
na construção de uma corporação 
exemplar. Parabéns Gloriosa Polí-
cia Militar do Estado de Goiás, pa-
rabéns militares goianos”, finaliza.

Eventos ecumênicos e esportivos marcaram os 153 anos da PMGO
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cas coletoras quando o calor é acu-
mulado diretamente na água. 

Para o presidente da Assof, Ca-
pitão Elias, a implantação deste 
projeto trouxe uma nova cara para 
o Clube dos Oficiais. “O aqueci-
mento das piscinas era um antigo 
anseio de nossos associados. Agora 
que foi realizado, nossa esperança 
é que atraia mais associados”, fina-
liza o presidente. 

O aquecimento das piscinas 
permite aos freqüentadores do Clu-
be dos Oficiais desfrutarem dos be-
nefícios das atividades aquáticas, 
como natação e hidroginástica, e 
até mesmo o uso da piscina como 
forma de lazer, em qualquer época 
do ano, até mesmo nos meses mais 
frios, onde a procura por tais ativi-
dades são retraídas. Além do bem 
estar, os efeitos fisiológicos do cor-

po em imersão na água aquecida 
(que deve ficar entre 28º e 30º) são 
notáveis tais como: diminuição de 
dores; relaxamento muscular; au-
mento do metabolismo muscular; 
aumento do suprimento de sangue 
para os músculos; aumento da fre-
qüência respiratória; diminuição 
da pressão sanguínea; aumento da 
freqüência cardíaca; melhora do 
retorno venoso.

E
m um jogo emocionante 
realizado  no dia 16 de 
outubro a equipe a equipe 
de futebol da Associação 
dos Oficiais da Polícia e 
do Corpo de Bombeiros 

Militar de Goiás (ASSOF) venceu 
a equipe da Associação de Ma-
gistrados (ASMEGO) pelo placar 
de 8x5. 

O jogo foi muito equilibrado 
até a metade do segundo tempo 
e a equipe dos magistrados che-
gou a estar vencendo por 5x4. 
As equipes sofreram muito com a 
alta temperatura e no final, valeu 
o melhor preparo físico dos joga-
dores da ASSOF. 

O artilheiro da partida, com 
cinco gols, foi o deputado esta-
dual Major Araújo, que também 

ASSOF vence Associação 
de Magistrados

é diretor de articulação política da 
Associação de Oficiais. Além do 
Major Araújo, marcaram também 
o Cap Dalbian, Cap Lira e Tenente 
Kennedy. Após o jogo, houve uma 
confraternização entre os diretores 
e jogadores das duas equipes.

Parceria -  Devido a localização 
do Clube dos Oficiais e da quali-
dade dos campos de futebol socie-

ty a procura pela locação destes 
espaços tem sido cada vez maior 
e encantam a todos que deles 
se utilizam. Com os magistrados 
não foi diferente. A Asmego fará 
a iluminação dos campos de fute-
bol society do Clube dos Oficiais 
e em contrapartida poderão usu-
fruir das benfeitorias dos campos 
de futebol society da Assof.

A C O N T E C I M E N T O S

Sargento Sérgio

E
stima-se que mais de duas 
mil pessoas compareceram 
ao evento, o qual contou 
com a participação de au-
toridades representativas de 
vários setores da comunida-

de. Dentre as autoridades, destaca-
-se a presença do Sr. Ten Cel QOPM 
Custódio, Comandante Interino do 
8º CRPM; Major Bonfim, Coman-
dante da 12ª CIPM e Instrutor do 
Proerd; D. Zélia, 1ª Dama do mu-
nicípio de Quirinópolis, tendo na-

PROERD forma mais de 640
crianças em Quirinópolis

Aconteceu dia17 de 
junho, na cidade de 
Quirinópolis, Goiás, a 
formatura de mais uma 
turma do Proerd, dessa 
vez, contando com mais 
de 640 formandos

Foto: Sd Edmilson

Foto: Sd Edmilson

quele ato representado o Sr. Prefeito 
Gilmar Alves; Profa. Ionei, Secre-
tária Municipal de Educação; Prof. 
José Jorge, Subsecretário Regional 
de Educação; e demais autoridades 
civis e religiosas, além de instrutores 
Proerd das cidades de Quirinópolis, 
Santa Helena e Rio Verde-GO. 

 A formatura, muito bem estru-
turada, emocionou os presentes. 
A cada momento, foi possível ob-
servar no rosto de cada formando, 
bem como de seus familiares, o sin-
cero agradecimento aos Instrutores 
Proerd (Maj Bonfim, Sgt Sérgio e Cb 

Morais) pelo esforço despendido ao 
longo de 11 semanas de instruções.

O Proerd em Quirinópolis já se 
tornou uma tradição, e a cada ano 
o evento renova nos corações dos 
instrutores, educadores e comuni-
dade em geral, o sentimento de gar-
ra e perseverança no combate ao 
uso de drogas e prática de violência 
entre nossos jovens. Nas redações 
lidas pelos formandos, foi possível 
perceber o quanto eles aprenderam 
com os ensinamentos Proerd.

Fonte: 12ª CIPM

A R T I G O
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1 2  D E  O U T U B R O

iversão e Av ntura

Clube dos Oficiais celebra 
Dia das Crianças

O 
tempo colaborou e o dia de sol foi um desta-
que a mais para o Dia das Crianças promovi-
do pela Associação dos Oficiais. Um evento 
que reuniu centenas de crianças, que curti-
ram, brincaram e usufruíram de toda a estru-
tura do Clube, que a cada dia está melhor.

Em um dia repleto de muita alegria não faltou  ati-
vidades para as crianças, aliás, a diretoria da Assof não 
mediu esforços nesse ano. Além de toda a estrutura do 
clube, composta por piscinas, tobogans, parquinho, 
quadras e instrutores, em 2011, quem optou pelo Clu-

Sorrisos, alegrias e
muitas brincadeiras marcaram
o dia 12 de outubro na Assof

be dos Oficiais queria mais diversão e encontrou rapel, 
tiroleza, passeio na mata e escorregadores. Tudo sob o 
comando do professor Gleidson, que mais uma vez se 
superou e apresentou novidades para a galerinha.

E como não poderia deixar de ser, para repor todas 
as energias, a criançada contou com pipoca e pico-
lés a vontade. Segundo o presidente da Assof, Capi-
tão Elias, a Associação continuará abrindo suas portas 
para eventos como esse, que visa integrar as crianças 
e oferecer momentos de alegria e lazer. “O Clube dos 
Oficiais tradicionalmente realiza o Dia das Crianças e 

as Colônias de Férias, sempre com muita determina-
ção e competência, isso, graças ao empenho de nosso 
quadro de colaboradores, que se dedicam para ofere-
cer aos nossos jovens momentos inesquecíveis”, relata 
o presidente, que promete para as próximas edições 
mais novidades. “Queremos sempre melhorar. Nosso 
intuito é que todos os oficiais da PM e BM tragam 
seus filhos e netos, assim eles irão conhecer nossas 
instalações e observar, que a cada dia estamos aper-
feiçoando o nosso Clube, que na verdade é de todos 
os sócios”, finaliza Elias.
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Sociedade também é parceira

Araguaia 
Shopping é 
o  segundo 
shopping do 
país a abrigar 
uma companhia 
da PM

roviária (da Feira da Estação e do 
Araguaia Shopping), que realizaram 
várias reuniões pedindo reforço no 
policiamento, visto que se trata de 
uma localidade extremamente co-
mercial que gira milhões de reais 
todos os dias. Além disso, houve 
um envolvimento financeiro, pois, 
o shopping cedeu o espaço para a 
construção da sede e a comunida-

de doou vários móveis, demons-
trando comprometimento com a 
segurança da região. 

A inauguração se deu em 
março deste ano, com a presen-
ça do comando da PMGO e do 
Secretário de Segurança Públi-
ca,  João Furtado. A 1ª Compa-
nhia do 9ª Batalhão possui um 
efetivo de cem policiais. 

A1ª Companhia do 9º Bata-
lhão de Polícia Militar de 
Goiás instalada dentro das 

imediações do Araguaia Shop-
ping foi uma conquista da socie-
dade goianiense. 

A obtenção  deste espaço foi 
uma luta intensa da associação 
de expositores da Feira Hippie, 
de logistas da região Norte/Fer-

Foto: Assessoria de Imprensa CPC

A Assof em parceria com a empresa de tintas Lei-
nertex revitalizou toda a pintura da associação 
e do Clube dos Oficiais. A diretoria pensando 

em uma gestão que visa trazer economia para fu-
turos investimentos tem buscado formas de mini-
mizar os impactos financeiros que projetos como 
estes podem trazer, sem perder de vista a qualida-
de e desempenho desejados. 

C U R T A S

Nos dias 01 e 02 de outubro 
foram expostos no estacio-
namento da Associação 

dos Oficiais veículos da mar-
ca Nissan, na oportunidade os 
associados puderam fazer test 
drive com os automóveis com 
o intuito de conhecer as vanta-
gens de conhecer as vantagens 
de possuir um veículos da mar-
ca. Além disso, foram oferecidos 
planos de financiamentos asso-
ciados interessados em  adquirir  
veículos zero quilômetro. 

A Nissan possui vários seg-
mentos de automóveis que vão 
desde camionetes até carros 

Exposição de veículos Nissan

1.0, todos com tecnologia japo-
nesa.  Entre os mais conhecidos 
estão a camionete Nissan Frontier, 
Livina, Grã Livina, Tiida, Sentra e o 

mais novo lançamento da mon-
tadora, o Nissan March com 
motor 1.0 e 1.6 flex com air bag 
duplo de série.

O tênis é um esporte que traz uma série de benefícios para os praticantes 
da modalidade como flexibilidade, aprimoramento na coordenação 
motora, capacidade aeróbica, resistência muscular, concentração e 

etc. O Clube dos Oficiais oferece aos seus frequetadores excelentes op-
ções de quadras para a prática deste esporte e a procura é muito grande. 

Por este motivo os associados reivindicaram que uma das três quadras 
existentes  fosse separada para o  uso privativo dos sócios da associação. 
Fato acatado pela diretoria do Clube dos Oficiais. 

Quadra de tênis exclusiva para associados

Revitalização da Pintura
Sendo assim, não poderia ter sido escolhido 

uma empresa de melhor  categoria, pois, LEI-
NERTEX possui uma linha completa e variada 
de produtos desenvolvidos que trazem  beleza, 
vivacidade e economia, praticidade. Segundo o 
vice-presidente da Assof, Tenente Gonçalves, a 
economia estimada com a parceria foi de aproxi-
madamente dez mil reais.
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Projeto - A PEC acrescenta pa-
rágrafos ao Artigo 100 da Cons-
tituição Estadual, que determina 
que os membros da Polícia Militar 
e do Corpo de Bombeiros Militar, 
instituições organizadas com base 
na hierarquia e na disciplina, são 
militares estaduais, regidos por es-
tatutos próprios. De acordo com 
o parágrafo 15, o cargo de oficial 
da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar, com competên-
cia para o exercício da função de 
juiz militar e para as atividades de 
polícia judiciária, integra a carreira 
jurídica militar do Estado, objeti-
vando resguardar as paridades dos 
membros das corporações.

A propositura estabelece ainda 
que leis complementares dispo-
nham sobre a organização da Po-
lícia Militar e do Corpo de Bom-
beiros, bem como dos Estatutos 
Militares. Essas leis complementa-
res resguardarão, dentre outros: o 
sistema de promoção que guarda 
alternância de antiguidade e me-
recimento, e a garantia de inamo-
vibilidade, ressalvada a remoção 
compulsória no interesse do servi-
ço público.

Major Araújo justifica que a 
emenda à Constituição por ele 
apresentada objetiva implementar 
adequações à legislação específica 
que rege a Polícia Militar e o Corpo 
de Bombeiros do Estado de Goiás. 
“Entendo ser o momento propício 
para colocar em pauta essas discus-
sões, visando corrigir as distorções 
existentes e adequando as necessi-
dades das Corporações”.

Major Araújo 
apresenta PEC 
na Assembleia

Carreira Jurídica
Governo, Helder Valin (PSDB). O 
parlamentar teria até uma sessão 
ordinária para se manifestar e de-
volver a proposta à CCJ. Contudo, 
ele já afirmou que irá postergar a 
entrega do projeto e não tem a in-
tenção de votar o mesmo em 2011.

Ciente de tal situação, o depu-
tado Major Araújo, mais uma vez 
defendendo os interesses da clas-
se, afirmou que não permitirá uma 
manobra política que prejudique os 
militares. “A PM e BM de Goiás são 
instituições que merecem ser mais 
respeitadas, pois são compostas por 
pessoas da mais alta qualidade, que 
oferecem segurança e qualidade de 
vida aos goianos. Enquanto estiver 
na Assembleia, não me cansarei de 
lutar a favor da tropa e de seus in-
teresses. Não aceitarei ordens escu-
sas, nem muito menos politicagens 
sobre nossos homens e mulheres”, 
destaca Araújo, confirmando estar 
ciente de que uma Lei Orgânica 
da Polícia Civil será encaminhada 
para a Assembleia, visando atender 
questões salariais da instituição, 
adequando seus subsídios contem-
plados à carreira jurídica 
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J
á está na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
da Assembleia Legislati-
va do Estado de Goiás, o 
Projeto de Emenda  Cons-
titucional (PEC) nº 2.495, 

que discorre sobre a carreira jurí-
dica dos oficiais da PM e BM en-
viada pelo deputado e diretor de 
assuntos políticos da Assof, Major 
Araújo (PRB). 

O projeto que teve parecer fa-
vorável por parte de seu relator, 
deputado Hélio de Sousa (DEM), é 
uma reivindicação antiga da cate-
goria e visa reconhecer aos oficiais 
investidos de competência de polí-
cia jurídica militar e de juiz da au-
ditoria da Justiça Militar, bem como 
portadores de diploma em Direito, 
os mesmos benefícios da carreira 
jurídica que delegados e promoto-
res de justiça passaram a ter. Vale 
ressaltar, que nos últimos concursos 
para o oficialato da Polícia  Militar 
se fez necessário a portabilidade do 
bacharelado em Direito.

A matéria foi apreciada no dia 
27 de setembro, pela Comissão 
CCJ, e foi exaltada por todos os de-
putados, que enaltecerem os traba-
lhos dos militares goianos, todavia, 
obteve pedido de vista do líder do 

A C O N T E C I M E N T O S

A
Associação dos Oficiais da 
Polícia e Corpo de Bom-
beiro Militar de Goiás 
(ASSOF/PM/BM) celebra 
importante parceria com 
a Polícia Militar de Goiás 

(PMGO), para a realização do V 
Simpósio Nacional de oficiais de 
Material Bélico, do II Congresso Na-
cional de Instrutores de Tiro Policial 

das PPMM e também, do I Open 
de Tiro da Sociedade Brasileira de 
Tiro Policial-SBTP. A medida conta 
ainda com os apoios institucionais 
da Secretaria de Segurança Pública 
e Justiça do Estado de Goiás e da 
Secretaria Nacional de Segurança 
Pública – SENASP/MJ.

Agendado para os dias 21 a 26 
de novembro do corrente ano, o 
evento ocorrerá no Salão de Even-
tos do Castro’s Park Hotel e nas 
instalações do Centro de Instru-
ção da PMGO (Base Administrati-
va e Operacional). Cada unidade 
federativa enviará três policiais 
militares. Constam como patro-
cinadores, fabricantes e fornece-
dores dos principais armamentos, 
equipamentos e insumos para o 
tiro, tais como: TAURUS, IMBEL, 
CONDOR, TASER International, 
GRUPO INBRA, WANTEC e DU-
PONT (coletes e proteções ba-
lísticas), dentre outras empresas. 
Para organização e execução dos 
eventos em tela, o Exmo. Coman-
dante Geral da PMGO Cel QOPM 
Raimundo Nonato de Araújo So-
brinho designou uma comissão 
composta pelos seguintes Oficiais: 
Ten Cel QOPM Alexandre Fecha 
Campos, Maj QOPM Edson Rodri-
gues, Cap QOPM Renato Balduino 
Cintra Carvalho, Cap QOPM Edu-
ardo Bruno Alves, 1º Ten QOPM 
Jair Lúcio Gomes e 1º Ten QOPM 
Carlos Fernando Moura Martins. 

Já está confirmada a presença 
da ilustre Secretária Nacional de Se-

gurança Pública, Exmª. Srª Regina 
Filomena de Luca Miki, do Secre-
tário de Segurança Pública e Justiça 
de Goiás, o Exmº.Sr. João Furtado 
de Mendonça Neto, bem como de 
palestrantes de renome, tais como: 
o TC Wladimir Correa da Polícia 
Militar do Estado de Minas Gerais, 
TC Alexandre Flecha Campos da 
PMGO, MAJ Erico Marcelo Flores 
da Brigada Militar do Rio Grande 
do Sul e MAJ Willian Wallace de 
Souza da Polícia Militar do Estado 
de Santa Catarina.

Desta forma, na medida em 
que se vai buscando a efetivação 
do evento, este vem alcançando 
maior visualização e envergadu-
ra nacional sendo que ao final 
das apresentações os participan-
tes serão divididos em grupos de 
estudos e confeccionarão um do-
cumento técnico intitulado de 
“Relatório Final”, que será enca-
minhado a SENASP/MJ, a todas 
Secretarias de Segurança Pública, 
aos comandos das polícias milita-
res do país, bem como aos parti-
cipantes dos eventos, e aos fabri-
cantes, fornecedores, parceiros e 
patrocinadores. Este material tem 
o objetivo de nortear as aquisições 
de armamentos e equipamentos 
para as polícias militares do Brasil, 
bem como padronizar e subsidiar 
assuntos pertinentes à instrução 
policial militar.

Cap Renato B. C. Carvalho - Subco-
mandante do Centro de Instrução

Assof realiza parceria com 
a Policia Militar de Goiás
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A 
segurança pública no Bra-
sil tem sido alvo de gran-
des debates, principal-
mente pela chegada de 
grandes eventos como a 
Copa do Mundo de 2014 

e as Olimpíadas de 2016. Momen-
tos marcantes que exigirão um es-
forço maior por parte de nossos go-
vernantes, principalmente, porque 
além de problemas estruturais visí-
veis em todo o país, seremos a vi-
trine do mundo, dessa forma, nosso 
anseio é apresentar a qualidade do 
Brasil e de seu povo. Todavia, dian-
te de tal oportunidade, um grande 
receio está no ar. Como combater 
a violência e criminalidade em um 
país atolado de problemas conjun-
turais, além disso, eventos de tama-
nha proporção geram repercussão 

Realidade ou utopia?

Mais um ano se 
passa e PEC 300 
não é aprovada

mundial, acarretando consigo pro-
blemas como ataques terroristas, 
manifestações, entre outros.

Diante desse cenário conturba-
do, em que os principais tópicos 
são construção de aeroportos e es-
tádios, percebemos que assuntos 
estruturais, acima dos benefícios 
aos turistas, devem ser discutidos. 
Entre eles, não podemos deixar de 
fora o Projeto de Emenda Constitu-
cional - PEC 300, cuja efetivação 

P E C  3 0 0

Mobilização da PEC 300 acontece em todo o Brasil

trará diversos benefícios a seguran-
ça pública nacional.

A PEC 300, proposta pelo depu-
tado federal Arnaldo Faria de Sá, ti-
nha, originalmente, como principal 
objetivo equiparar os vencimentos 
das Policias Militares e Bombeiros 
Militares de todas as unidades da 
federação com os praticados pelo 
Distrito Federal. Para se ter uma 
idéia, ainda existe no Brasil milita-
res que recebem menos de mil reais 
por mês. Um verdadeiro absurdo.

Para o presidente da Associação 
dos Oficiais da Polícia e do Corpo 
de Bombeiros Militar de Goiás (AS-
SOF), Capitão Elias Ferreira Tosta, o 
texto original da PEC já foi deturpa-
do. “Ocorre que nos embates trava-
dos no Congresso, a PEC já sofreu 
modificações. Primeiro retirou-se 
do texto a equiparação com os mi-
litares do DF. A alegação dos parla-
mentares representantes do governo 
federal foi de que a Constituição 
veda equiparações salariais. Diante 
desse impasse, surgiu inicialmente a 
proposta de um piso de R$ 4.000,00 
(para Praças) e de R$ 9.000,00 (para 
Oficiais). Após muita discussão e re-
sistência dos deputados governistas 
na Câmara Federal, chegou-se a um 

acordo de pisos de R$ 3.500,00 e de 
R$ 7.000,00 (respectivamente para 
Praças e Oficiais). No entanto, ao in-
vés desses valores serem fixados no 
texto constitucional, acordou-se de 
serem fixados em lei ordinária fe-
deral, a ser publicada em até cento 
e oitenta dias, após a promulgação 
da Emenda Constitucional. Com 
esse teor, a PEC 300 foi aprovada 
em primeiro turno na Câmara Fede-
ral por 393 votos (no dia da votação 
estavam presentes 395 Deputados 
Federais). Deve ainda ser votada 
em segundo turno na Câmara para 
só depois seguir para duas votações 
no Senado Federal”, frisou o presi-
dente da ASSOF.

Os militares em todo o Brasil 
seguem com eficiência, determina-
ção, coragem e rigor as diretrizes de 
suas instituições, seguindo precei-
tos espartanos, de luta e sacrifício. 
Na grande maioria dos casos tra-
balham mais do que os celetistas, 
com uma carga horária superior a 
44 horas semanais. Eles madrugam, 
deixam suas famílias em casa, de-
frontam com o crime, sem saber se 
no final da ronda estará vivo para 
reencontrar suas famílias. Mas isso 
não os intimida. Por tudo isso, nada 
mais justo do que oferecer qualida-
de de vida a esses profissionais do 
bem. Heróis fardados que ocupam 
nossas gloriosas instituições.

Diretor de Articulação Política 
da Associação dos Oficiais, o De-
putado Estadual, Major Araújo tem 
sido o grande defensor da PEC 300 
no Estado de Goiás. Ele tem par-
ticipado de todos os movimentos 
referentes ao projeto, seja em Bra-
sília ou em São Paulo. “Há alguns 
anos os militares brasileiros es-
tão sonhando com este Projeto de 
Emenda à Constituição. Entretanto, 
estamos sofrendo muita resistência 

por parte do Governo Federal e de 
algumas unidades federativas. Es-
tamos cientes de que deve haver 
um aumento nos investimentos em 
segurança. Reiteramos que se tra-
ta de investimento e não aumento 
de custo como o governo federal e 
seus representantes vem pregando. 
Todavia, temos a convicção que 
os benefícios para sociedade serão 
muito maiores”, destaca o diretor.

Repercussão
A luta pela PEC 300 tem se tor-

nado uma novela sem fim, princi-
palmente pela decisão da presiden-
te Dilma Rousseff de tentar parar o 
projeto no Congresso. Recentemen-
te, ela afirmou que o país passa por 
um momento delicado devido aos 
acontecimentos internacionais, que 
atingiram a economia brasileira. 
Com isso, sem o apoio dos deputa-
dos e senadores, a PEC vai para mais 
um ano sem que seja aprovada. 

Major Araújo, acredita que a 
única forma de sensibilizar a so-
ciedade e os governantes para esse 
projeto, é se os militares forem vis-
tos e respeitados. “Se mobilizar-
mos em rodovias. Dificultarmos os 
setores produtivos e impedirmos a 
realização de jogos de futebol, tere-
mos a visibilidade necessária para 
conseguirmos essa grande vitória. 
Ela está em nossas mãos, mas preci-
saremos de muita luta para conse-
guir ter o direito a um salário justo 
e digno”,  finaliza o deputado. 
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Projeto Aluno Atleta
Em 15 de abril de 2008 o Chefe da Divisão de Vis-

toria de Imóveis, órgão afeto à Secretaria Municipal de 
Finanças, atestou que no Clube dos Oficiais são realiza-
das várias atividades desportivas, como: natação, futsal, 
voleibol, hidroginástica, entre outros. Ainda que o clube 
recebe alunos de escolas carentes para atividades bene-
ficentes há dez anos. Existe também no clube uma nas-
cente preservada com peixes, tartarugas e muitas árvo-
res. Após o trâmite processual, em 17 março de 2009 foi 
assinado pelo Exmo Sr. Prefeito, Iris Rezende Machado e 
pelo Presidente da Associação dos Oficiais, Major Arau-
jo, o Convênio de Cooperação Técnica nº 008/2009. 

A Assof através do Clube dos Oficiais vem cumpri-
do integralmente sua parte na parceria firmada entre 
a instituição e a prefeitura de Goiânia. Por esse de-
sempenho, recebeu o reconhecimento da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer – SEMEL. Por força do 
Despacho nº 252/2009 o Sr. Secretário Municipal de 
Esportes e Lazer, Luiz Carlos Orro de Freitas, solicitou 
o cancelamento dos débitos de IPTU/ITU em aberto, 
referente ao Clube dos oficiais, haja vista que o mesmo 
cumpriu com as obrigações impostas pela LC 170/2007 
e respectivo convênio. Infelizmente a contrapartida es-
perada pela Assof, não se concretizou, ou seja, a isen-
ção do IPTU não foi concedida. 

Para o presidente da Assof, Capitão Elias Tosta a 
situação chegou ao seu limite. “Desde o início temos 
cumprido nossa parte no Convênio. Recebemos os alu-
nos da rede de ensino municipal e oferecemos a eles 
as modalidades esportivas, conforme atestado pela SE-
MEL. O Município, ao contrário, não cumpriu a sua 
parte. O parecer tomado como base para nos negar a 
isenção está eivado de equívocos. Já está havendo en-
riquecimento ilícito por parte do Município e por isso a 
Diretoria já debate o encerramento do projeto e ainda 
estuda quais medidas adotar. Antes, vamos tentar uma 
audiência com o Exmº Sr. Paulo Garcia para relatar-lhe 
todo o ocorrido”, afiançou o presidente.

E
m 2009 foi firmado convênio entre o Clube dos 
Oficiais da Polícia e do Corpo de Bombeiros 
Militar de Goiás e a Prefeitura de Goiânia, me-
diado pela Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer (SEMEL), com base na Lei Complementar 
Municipal nº170 de 04 de maio de 2007 que 

possibilita a remissão e isenção do IPTU das áreas dos 
clubes recreativos. Para obter a remissão e a isenção o 
clube pretendente deve aderir ao Projeto Aluno Atleta 
propiciando aos alunos da rede fundamental de ensino, 
a prática de esportes.

O projeto que visa uma melhor formação dos alunos 
da rede municipal de ensino dá oportunidade aos mes-
mos de praticarem as diversas modalidades esportivas 
sejam elas coletivas ou individuais oferecidas pelo Clube 
dos Oficiais, desde a implementação do programa. 

Os alunos contam com toda a estrutura física do 
Clube dos Oficiais e também com professores capaci-
tados que atuam junto à instituição. O número atual 
de crianças e adolescentes acolhidos pelo projeto é de 
cento e dezoito entre meninos e meninas. Logo após a 
edição da LC 170, no mês de agosto de 2007, o Clube 
dos Oficiais formalizou requerimento para assinatura 
do convênio. Na oportunidade, fez prova de que estava 
habilitado a cumprir todos os requisitos da lei. 

Alunos da rede municipal poderão ficar prejudicados
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S
enhores Associados, a pedido da Diretoria Ju-
rídica da ASSOF, venho, em nome deste escri-
tório, prestar algumas informações a respeito 
do trabalho desempenhado por este corpo 
jurídico na defesa desta instituição e de seus 
associados. Nestes mais de três anos a frente 

da assessoria e consultoria jurídica da Associação dos 
Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Mi-
litares de Goiás, este escritório desempenha um árduo 
trabalho de proteção jurídica a ASSOF e, principalmen-
te, aos seus associados. 

Nestes anos, propomos mais de dez ações coletivas 
em defesa dos direitos difusos e coletivos dos associa-
dos, todas ainda em trâmite diante da morosidade da 
relação processual, com vitórias importantes como a 
condenação do Estado a indenizar os associados na 
diferença do décimo terceiro salário, cujo processo 
encontra-se em fase de execução. Até ação direta de 
inconstitucionalidade foi proposta, em face de artigos 
da legislação previdenciária, o que comprova que a 
ASSOF busca uma representatividade jurídica própria 
das instituições mais atuantes no Estado. 

Na defesa individual dos associados, este escritório 
atende em média quatro associados diariamente, que 
buscam desde a defesa em ações penais até consultas 
jurídicas a respeito de cláusulas contratuais de interes-
se privado. São mais de trezentos processos judiciais e 
administrativos em curso. 

Orgulhamos de uma estatística, temos, por agora, 
êxito total nas ações penais, ou seja, em todos os pro-
cessos julgados, o associado foi absolvido ou a puni-
bilidade extinta. Nas ações penais por crime contra a 
vida, em apenas dois casos houve a pronúncia do réu, 
decisões impugnadas pelo recurso competente. Nos 
processos penais, procedemos a uma análise constan-
te dos prazos processuais, suscitando oportunamente a 
prescrição da pretensão punitiva, certo de que o asso-
ciado terá uma maior tranquilidade quando do arqui-
vamento da ação. 

Em relação ao direito administrativo, diversas são as 
ações judiciais atacando atos administrativos de refor-
ma, agregação, transferência para a reserva e até mesmo 
de perda do posto e da patente. Destaco a defesa dos 
Oficiais do Quadro de Saúde, mandados de segurança 
foram interpostos visando obstaculizar a opção destes a 
um dos cargos ocupados, militar ou civil, onde todos os 
pretendentes obtiveram decisão favorável pela manuten-
ção dos cargos. Alguns associados já estão na iminência 
de receber valores referentes a diferenças salariais e in-
denizações decorrentes de atos estatais ilícitos.

Ressalto a importância de o associado participar do 
processo administrativo (sindicância) ou do inquérito 
policial militar acompanhado do advogado, valendo-se 
assim de todas as garantias constitucionais do devido 
processo legal. São por estas ações que, a pedido do 
associado, acompanhamos todas as fases processuais 
da sindicância ou do Conselho de Justificação, apre-
sentando as defesas oportunas. 

O atendimento a litígios particulares dos associa-
dos, ou seja, aqueles que não trazem conexão com o 
exercício funcional, demanda grande tempo do corpo 
jurídico deste escritório, contudo creio ser este trabalho 
de vital importância, já que a solução de um problema 
privado traz tranquilidade para o exercício profissional. 

Temos a certeza que muito precisa ser aprimora-
do, pedimos desculpas pelas imperfeições, ao passo 
que creditamos os êxitos alcançados unicamente aos 
associados, pois são eles os detentores do direito dis-
cutido na lide; o corpo jurídico funciona, tão somente, 
como um veículo para se alcançar a Justiça. E, neste 
projeto almejado pela Diretoria da ASSOF, o mais rele-
vante não são as conquistas individuais, o que se bus-
ca, primordialmente, é transmitir aos associados uma 
proteção ímpar, já que pela atividade profissional os 
mesmos estão mais suscetíveis de demandas jurídicas. 
Este é também o meu desejo pessoal, que o associado 
sinta-se protegido juridicamente, que tenha confiança 
em nosso trabalho. 

Ao me despedir, não seria prudente desejar mais 
trabalho e demandas jurídicas, contudo saliento que 
estamos em busca constante pelo aperfeiçoamento e 
capacitação do nosso corpo jurídico, para que possa-
mos melhor atender os anseios dos associados.

Luiz Fernando Rodrigues Tavares
Advogado, Sócio Fundador da Tavares e Alencastro Veiga 

Advogados Associados S/S

Carta aos
associados

A R T I G O

população espera de seus policiais.
Em Goiás, já são empregadas 

as técnicas de Patrulhamento Tá-
tico nas equipes de Policiamento 
Especializadas (ROTAM, Choque 
Motorizado, GIRO e os Grupos de 
Patrulhamento Tático – GPT). 

A sociedade evoluiu, a técni-
ca policial acompanha a evolução 
do homem e do meio em que vive, 
percebemos a mudança de postura 
de policiais militares quando fazem 
o policiamento preventivo estando 
de pé, ao lado da viatura, no patru-
lhamento visível a todos, especial-
mente na forma de abordar com 
respeito às normas de segurança, 
que no final do ano de 2.010 foram 
ratificadas pela Portaria Interminis-
terial nº 4.226-MJ.

A ilegitimidade do uso de armas 
de fogo contra veículo que des-
respeite bloqueio policial em via 
pública, a não ser que o ato repre-
sente um risco imediato de morte 
ou lesão grave aos agentes de segu-
rança pública ou terceiros; os “dis-
paros de advertência” que não são 
considerados prática aceitável e o 
ato de apontar arma de fogo contra 
pessoas durante os procedimentos 
de abordagem, já foram aborda-
das na doutrina de patrulhamento 
tático desde sua origem, aproxima-
damente 12 (doze) anos antes da 
Portaria Interministerial 4.226 de  
31/12/2.010-MJ.

O POP (Procedimento Opera-
cional Padrão) já contava com 07 
(sete) anos de existência e já estava 

Técnica e Qualidade
na PM de Goiás

Major PM Cláudio Jorge Taufick 
Instrutor da Academia de Polícia Militar 

A 
doutrina que condiciona 
as atividades operacionais 
PM de Goiás é algo inte-
ressante, citamos sua ori-
gem e resultados obtidos 
além de sua importância 

no contexto da atividade de poli-
ciamento na Polícia Militar do Es-
tado de Goiás.

Em 1997 policiais militares des-
locaram para um estágio na Polícia 
Militar do Estado de São Paulo e ini-
cia-se a qualificação do policiais de 
ROTAM com estágio realizado pela 
OPM aos seus novos integrantes, já 
em 1999 foi realizado o 1º Curso 
de Especialização de Oficiais em 
Patrulhamento Tático com a pre-
sença de oficias da PMGO e após o 
término do curso iniciou-se o pro-
cesso de estruturação do Curso de 
Patrulhamento Tático coordenado 
pela Cia de ROTAM da PMGO. 

A doutrina de Patrulhamento 
Tático é voltada para uma melhor 
distribuição de funções entre os 
policiais militares de uma equipe, 
valoriza o treinamento constante, 
estabelece normas de conduta e 
de atuação nas mais diversas ati-
vidades desenvolvidas, desde as 
abordagens a pessoas ou veículos, 
procedimentos em diversos locais 
(em atendimento de ocorrência ou 
não), técnicas de observação du-
rante o patrulhamento de alto risco, 
dentre outras. Em fim, tudo que a 

em conformidade com a referida 
Portaria. A Polícia Militar de Goiás 
passa então a ser referência nacio-
nal em processos e procedimentos 
operacionais, participando de reu-
nião em Brasília para confecção 
de manual modelo para outras po-
lícias militares que não possuem 
manual de procedimentos ope-
racionais. Criamos nossa própria 
doutrina operacional, adequada 
a nossa região, a cultura de nos-
so povo, as necessidades de segu-
rança da população e dos próprios 
policiais, atendendo as recomen-
dações nacionais e internacionais 
no tocante a segurança da popu-
lação, dos policiais e também dos 
infratores da lei.

Em 2.011 o Curso de Patrulha-
mento Tático volta a ser coordena-
do pela ROTAM e o POP é utilizado 
na Academia de Polícia Militar na 
formação e qualificação profissio-
nal, é utilizado ainda na avaliação 
de policiais militares que desejam 
ascensão profissional. É a PM de 
Goiás buscando a qualificação de 
seus profissionais. 
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Prestação de contas mês de maio de 2011 

RECEITA

Mens. dos sócios - PM/BM (ativos, inativos e pensionistas) R$ 92.908,00

Revista de Segurança Pública – crédito ref. Edição nº 29 R$ 1.800,00

Mens. dos sócios civis contribuintes (pagas na recepção) R$ 2.895,00

Locação do salão de festas R$ 3.425,00

Locação do campo de futebol de grama sintética R$ 220,00

Locação dos campos de futebol de grama natural R$ 800,00

Locação Lanchonete mês março de 2011 R$ 545,00

Locação Lanchonete mês abril de 2011 R$ 545,00

Locação Restaurante mês março de 2011 R$ 1.500,00

Locação Restaurante mês abril de 2011 R$ 1.500,00

Locação Freezer R$ 140,00

Loc. salão de festas maio/2011 Igreja batista da Cidade R$ 1.000,00

Venda de convite ingresso R$ 555,00

Aulas de natação R$ 1.355,00

Hotel de trânsito – arrecadação com diárias R$ 1.590,00

Loc. quadra de tênis - meses março, abril e maio de 2011 R$ 4.120,00

Estacionamento mensalista - mês maio de 2011 R$ 790,00

Estacionamento rotativo - mês maio de 2011 R$ 600,00

Publicidade painéis do muro na Rua 148 - mês Abril de 2011 R$ 1.000,00

Publicidade outdoors (Gráfica e Editora Única) - abril de 2011 R$ 670,00

Taxa de manutenção via boleto bancário – (sócios civis) R$ 285,00

TOTAL ATIVO R$ 118.243,00 

DESPESAS 

Retenção cédula susp. de ilegitimidade ( Banco Santander ) R$ 50,00

GOLDTEK Suprim. de infor. (Placa Multi Serial PCI 2S 1P) R$ 42,00

Mozaico Ferr. (resist. FAME chuveiros) - 4 peças Hotel R$ 28,00

Cartuchos .com (cilindro tonner impressora recepção ) R$ 20,00

Copiadora Marista - fotocópias expediente R$ 10,65

Supermercado Marcos (Amaciante ) - Hotel de trânsito R$ 8,58

Gratificação Diretor de Dia meses abril e maio de 2011 R$ 375,00

Prolabore - mês dezembro de 2010 ( Major Caixeta ) R$ 500,00

Gratificação de Diretoria mês Abril de 2011 R$ 11.035,00

Serviço extra (estac. rotativo de festas ) Pedro Cabral R$ 160,00

Pagamento motorista - Jairson Santiago: mês abril de 2011 R$ 400,00

Projeto Aluno Atleta - Professor Zezinho: abril de 2011 R$ 1.170,00

Celg (sede Clube dos Oficiais - Goiânia): abril/2011 R$ 5.496,16

Celg (sede campestre Aruanã): abril/2011 R$ 38,48

Saneago (sede Clube dos Oficiais - Goiânia): abril/2011 R$ 786,18

Saneago (sede campestre Aruanã): abril/2011 R$ 47,72

INSS-recolhimento patronal e dos funcio.: mês abril/2011 R$ 7.442,87

INSS - Parcela 01 de 60 (débito ref. período 2006 a 2010) R$ 4.730,47

IRRF mês 04/2011 ( Nota Fiscal – Escritório Jurídico ) R$ 120,00

IRRF mês 04/2011 ( Darcísio e Maria do Socorro ) R$ 35,88

PIS mês 04/2011 R$ 192,91

FECEG (Fed. dos Clubes do Est. de Goiás) maio de 2011 R$ 100,02

Zig Ferro e Aço Ltda – mat. const. garagem estacionamento R$ 746,50

SHV Gás: aquisição de gás para sauna – mês Maio de 2011 R$ 539,60

Folha de pagamento mês Abril de 2011 - Funcionários R$ 16.303,07

GVT telefonia fixa – mês Maio de 2011 R$ 363,68

Embratel 21 – interurbanos R$ 38,31

Vale Transporte - mês Junho de 2011 R$ 1.715,00

Hidroqualit - Quím. pisc.: Patricia - março e Abril de 2011 R$ 1.620,00

Ind. Norte Sul 10% inst. aparelhos redutores energia elétrica R$ 590,00

Fonte TV - Programa SOS Segurança mês 05/2011 R$ 2.306,25

Rafaella Tadão mês 04/2011 (Jornalista SOS Segurança) R$ 700,00

Restaurante Tapiri – pagamento refeições mês 03/2011 R$ 2.566,40

Restaurante Tapiri - pagamento refeições mês 04/2011 R$ 2.272,00

FGTS – recolhimento do mês 04/2011 R$ 1.543,27

FGTS 05/2011 - recolh. multa rescisória Noeci José Ribeiro R$ 3.888,61

Rescisão contrato de trabalho Noeci José Ribeiro R$ 1.325,46

Exame demiss. - Noeci José Ribeiro: Tomografia comp. R$ 300,00

Med. do trabalho Noeci José Ribeiro (exames demissionais) R$ 480,00

Contador (Ética Contábil S.C) Adenir R$ 700,00

Esc. Juríd. Tavares Alencastro Veiga – hon. contratuais R$ 7.880,00

Custas processuais – Prestação jurídica R$ 41,20

Planalto Ind. E Com. Calhas (ref.a calhas prédio adm.) R$ 2.400,00

Oi Brasil Telecom S.A meses 03 e 04/2011 R$ 681,82

Vivo Celular empresa – parcela 4 de 06 (débito ref. 2010) R$ 1.297,16

SENALBA /2010 (cont.o social ) – sindicato funcionários R$ 467,50

Com. de Form. CFO/BM – Arraiá dos Bombeiros (contrib.) R$ 500,00

Sucumbência. Ação inden. 4º JECiv. Autora: Geni A. Neves R$ 1.998,72

Desp. de Viagem Mato Grosso Sul (apoio militares presos) R$ 750,00

Tomatec (manutenção, conservação e limpeza das piscinas) R$ 830,00

Cons. e limp. (Casa Síndico, Assai, Vap, Limpys e Casa e Cia) R$ 461,25

Papelaria e expediente (Papelaria Dinâmica e Tributária) R$ 359,26

Attel telecomunicações (manutenção e reparos da PABX) R$ 120,00

Comb. Corsa e Pálio (Posto Ratinho, Posto Aero Sete, Posto Z+Z) R$ 285,01

Man. e reparos (Ferrag. Trindade, Circular Parafusos,Casa Pica Pau) R$ 223,50

Rafaela A. dos Santos - Prof. Natação (9 dias março 2011) R$ 198,72

Estacionamento rotativo (Corsa e Pálio) uso administrativo R$ 6,00

Italo Osório Galdino - construção do Site da ASSOF R$ 1.000,00

Novo Mundo – Microondas (doado: TOR): NF 1214 R$ 289,00

Seguro Corsa (2ª parcela ) R$ 311,55

Devolução desconto indevido Tem PM Roberto Kenedy R$ 75,00

Gás copa/café (Borba gás) R$ 40,00

Cópias diversas (administração) R$ 66,00

Kuko Gravações e Esportes (Torneio de futebol) R$ 133,00

Salgadinhos (Formipan, Panificadora Brasil) final do torneio R$ 111,00

Drogaria Santa Marta (Torneio de futebol) R$ 12,22

Cópias Xerox (expediente/administrativo) R$ 1,49

Despesa Bancária Banco Real R$ 39,00

Despesa Bancária Banco Itaú R$ 313,71

Total Passivo R$ 91.680,18 

Ativo Maio / 2011 R$ 118.243,00 

Saldo (Transportado para o mês de Junho / 2011) R$ 26.562,82 

Saldo final mês de maio / 2011 R$ 26.562,82 

Saldo Bancário acumulado nos meses Janeiro a Junho/2011 R$ 44.483,98 

Saldo Total (Transportado para o mês de Junho / 2011) R$ 71.046,80

Prestação de contas mês de Junho de 2011 

Saldo anterior em 31/05/2011 R$ 71.046,80

RECEITA REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2011

Mens. sócio militar PM/CBM Ativo-Inativos/Inativos/Pens.s R$ 92.766,50

Mensalidades sócio contribuinte civil recebidas na recepção R$ 3.150,00

Locação quadra poliesportiva para realização de evento R$ 1.000,00

Loc. salão de festas junho/2011 Igreja Batista da Cidade R$ 1.000,00

Locação dos Freezers R$ 280,00

Locação do salão de festas R$ 2.825,00

Locação do Campo de futebol de grama sintética R$ 400,00

Locação do Campo de futebol gramado R$ 180,00

Con. ingre. para uso do campo de futebol acomp. com assoc. R$ 205,00

Taxas pagas em Junho de 2011 da XIII Colônia de Férias R$ 1.740,00

Locação Lanchonete mês Maio de 2011 R$ 545,00

Locação Restaurante mês Maio de 2011 R$ 1.500,00

Locação chalés de Aruanã-GO R$ 600,00

Locação quadras de tênis mês Maio de 2011 R$ 1.800,00

Anuncio Revista de Segurança Pública da ASSOF R$ 150,00

Locação área interna do Clube para recreação R$ 332,00

Estacionamento rotativo de festas mês Junho de 2011 R$ 470,00

Estacionamento mensalista mês Maio de 2011 R$ 590,00

Mensalidades de natação mês de Junho de 2011 R$ 1.050,00

Mensalidades de hidroginástica Junho de 2011 R$ 130,00

Convite ingresso R$ 325,00

Diárias hotel de trânsito mês de Junho de 2011 R$ 2.255,00

Locação das Piscinas UNIVERSO mês Abril/2011 R$ 1.553,85

Loc. espaço Outdoor (Gráfica Única) Maio de 2011 R$ 670,00

Locação Painel no muro na Rua 148 mês Maio de 2011 R$ 1.000,00

Taxa de manutenção via boleto bancário R$ 1.435,00

TOTAL ATIVO ( RECEITA MÊS JUNHO DE 2011 ) R$ 117.952,35 

TOTAL SALDO ANTERIOR E RECEITA JUNHO/2011 R$ 188.999,15

DESPESAS 

Cartão Área Azul ( Corsa ASSOF ) estac. uso em serviço R$ 0,90

Exame clinico (Demissional) Valdecy Ribeiro de Souza R$ 20,00

Embratel 21 (interurbanos) R$ 37,36

Custas cartorárias (expediente reconhecimento de firma ) R$ 6,00

Combustível Corsa (Posto Central Ltda. ) R$ 52,03

Serviço extra estac. noturno Pedro Cabral dos Santos Filho R$ 160,00

Vale Transp. servidor Pedro S. da Silva 22 viag. junho/2011 R$ 55,00

Gratificação SD PM Jairson Santiago 05/2011 (motorista) R$ 400,00

Serviço Diretor de Dia em Maio de 2011 R$ 225,00

Serviço Diretor de Dia em Junho de 2011 R$ 225,00

Grat. Diret. Elias Ferreira Tosta – Cap PM Dir Presid. 05/2011 R$ 1.700,00

Gratificação de Diretoria no mês de Maio de 2011 R$ 8.735,00

Gratificação Diretoria 13º/2009 Cap QOPM Afrânio Carrijo R$ 1.000,00

Grat. Diretoria 13º/2009 Cap QOPM Elias Ferreira Tosta R$ 1.000,00

Prolabore 9, 10 e 11/2010 e 5/2011 Cap PM Walter Caixeta R$ 2.100,00

Honorário Advocatício maio de 2011 (Escritório Jurídico) R$ 9.850,00

Custas Judiciais (Departamento Jurídico) R$ 202,54

Folha de pagamento mês Maio de 2011 R$ 18.226,59

Férias Bruna - período aquisitivo 15/03/2010 a 14/03/2011 R$ 953,01

Férias Keila Lopes Pereira (Mês Junho de 2011) R$ 794,51

Restaurante mês Maio de 2011 (Funcionários e Diretores) R$ 2.419,20

Vale transporte funcionários (SETRANSP) R$ 1.500,00

Programa SOS Segurança Fonte TV mês Junho/2011 R$ 2.306,25

Perf. de mini poço artesi. completo (Kit Bomba) Junho/2011 R$ 2.200,00

Rescisão Contrato Trabalho Valdecy Ribeiro de Souza R$ 4.194,18

Multa rescisória FGTS RCT Valdecy Ribeiro de Souza R$ 3.749,90

Multa rescisória FGTS RCT Juliete Nascimento G. Marçal R$ 75,02

Rescisão Contrato Trabalho Juliete Nascimento G. Marçal R$ 564,79

Prest. serv. maio/2011 (Químico-Patrícia) HIDROQUALIT R$ 817,50

Saneago sede campestre em Aruanã-GO R$ 44,30

Celg sede campestre em Aruanã-GO R$ 74,18

Celg sede social e Administrativa Goiânia-GO R$ 5.604,52

FGTS mês 05/2011 (Depósito) R$ 1.519,91

Prest. ser. maio/2011 Rafaella Tadão Jorn. SOS Segurança R$ 700,00

Ética Contábil: hon. maio de 2011 (Adenir/Contador) R$ 700,00

Custas jud. ASSOF (Ação Execução) em desfavor Estado GO R$ 763,55

Proj. Aluno Atleta Profº José Gomes Sobrinho maio de 2011 R$ 1.170,00

Saneago sede social e Administrativa Goiânia-GO (*) R$ 5.935,86

FECEG – Federação dos Clubes do Estado de Goiás R$ 100,02

IRRF Drº Luiz Fernando (Dep. Jurídico mês Maio de 2011) R$ 150,00

IRRF Darcisio e Maria do Socorro mês maio de 2011 R$ 22,90

INSS: parcela 02 de 60 (débito período 2006 a 2010) R$ 4.777,77

INSS sobre a folha de pagamento do mês Maio de 2011 R$ 7.212,52

PIS Maio de 2011 R$ 200,22

Desc. indevido Pens Maria Naide dos R. e Silva parcela 02/02 R$ 500,00

Desc. indev. Sandro Mauro P. de Almeida – Maj QOPM parcela 01/01 R$ 150,00

Oi Brasil Telecom S.A (diferença/restante débito) R$ 13,62

Vivo Celular emp. 5º parcela (ultima parcela débito 2010) R$ 1.271,76

GVT telefonia fixa mês Junho de 2011 R$ 866,79

TOMATEC Produtos para conservação das piscinas R$ 588,00

Comb. do Corsa NVZ-5873 (Posto Esmeralda, Posto Serra Dourada) R$ 73,00

Comb. do Pálio KEX-7567 (Posto Serra Dourada, Posto Ratinho) R$ 207,10

Conservação e Limpeza (Vap, Limpex, Casa Síndico, Assaí) R$ 1.530,46

Man. e reparos (Centertubos, Santo Antônio, Ferrag. Joca) R$ 193,65

Café, Açucar, Copos destart. (Panificadora e Merc. Brasil) R$ 50,40

Água: caminhão pipa. Enio Transp. (completar água piscinas) R$ 250,00

SHV Gás Brasil Ltda ( gás para sauna ) R$ 525,40

Seminário do PAIS/PM Major PM Vânia (contribuição) R$ 200,00

Recarga Cartuchos impressora (DEM Copiadoras Ltda) R$ 50,00

Material Esporte (Bola Society Penalt ) HL Mat. Esportivos R$ 150,00

Panf. Publici. XIII Colônia de Férias (5 mil unid.) Em 5 Gráfica R$ 130,00

Casa do Síndico (Essência Eucalipto para sauna ) R$ 160,00

Hospedagem Site (Zooming Tecnologia) R$ 199,50

Taxa de expediente anual (Prefeitura de Goiânia) R$ 3,80

Taxa de funcionamento anual (Prefeitura de Goiânia) R$ 27,14

Exame demissional (Juliete) R$ 20,00

Seguro do Corsa NVZ: 5873 R$ 311,55

Manutenção do ar condicionado (Hotel de trãnsito) R$ 330,00

Despesa Bancaria Banco Real mês Junho de 2011 R$ 168,60

Despesa Bancaria Banco Itaú mês Junho de 2011 R$ 247,79

Total Passivo R$ 100.494,09 

Ativo Junho / 2011 R$ 188.999,15 

Saldo (Transportado para o mês de Julho / 2011) R$ 88.505,06 

(*) aumento do cons. de água da empresa pública, haja vista o rebaixam. do lençol freático.

Prestação de contas mês de Julho de 2011 

Saldo anterior em 30/06/2011  R$ 88.505,06 

RECEITA REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2011

Mensalidade sócio militar PM/CBM Ativo/Inativo/Pensionista R$ 91.652,00

Taxas pagas em Julho de 2011 da XIII Colônia de Férias R$ 7.061,00

Patrocínio pago em Julho de 2011 da XIII Colônia de Férias R$ 300,00

Loc. salão de festas mês Julho/2011 Igreja Batista da Cidade R$ 1.000,00

Locação dos Freezers R$ 300,00

Locação do salão de festas R$ 1.350,00

Locação do Campo de futebol de grama sintética R$ 300,00

Loc. do Cam. de fut. gramado (Profº Zezinho / Aulas Futebol) R$ 280,00

Conv. ingr. para uso do campo de futebol acomp. com associ. R$ 110,00

Locação Lanchonete mês Junho de 2011 R$ 545,00

Locação Restaurante mês Junho de 2011 R$ 1.500,00

Locação chalés em Aruanã-Go R$ 480,00

Locação quadras de tênis mês Junho de 2011 R$ 1.800,00

Estacionamento rotativo de festas mês Julho de 2011 R$ 915,00

Estacionamento mensalista mês Julho de 2011 R$ 225,00

Mensalidades de natação mês Julho de 2011 R$ 90,00

Mensalidades de hidroginástica mês Julho de 2011 R$ 190,00

Convite ingresso R$ 850,00

Diário hotel de trânsito mês Julho de 2011 R$ 2.525,00

Taxa de manutenção via recibo (secretaria) R$ 2.861,00

Taxa de manutenção via boleto bancário R$ 808,00

Loc. espaço Outdoor (Gráfica Única Ltda.) Junho de 2011 R$ 670,00

Locação Painel no muro na Rua 148 mês Junho de 2011 R$ 1.000,00

TOTAL ATIVO (RECEITA MÊS JULHO DE 2011) R$ 116.812,00 

TOTAL SALDO ANTERIOR E RECEITA JULHO/2011 R$ 205.317,06 

DESPESAS 

Prest. serv. Renato dos Reis Borges 01 a 07/06/2011 R$ 139,00

Supermercado Marcos (pó para café) R$ 19,38

SILKBRÁS (faixas ) da XIII Colônia de Férias Julho2011 R$ 480,00

Professores e monitores da XIII Colônia de Férias Julho2011 R$ 3.365,00

Ideal serigrafia (cam.) da XIII Colônia de Férias Julho2011 R$ 2.250,00

Pap. Tributária (mat. cons.) da XIII Colônia de Férias Julho2011 R$ 800,30

D J Alves Sorvetes da XIII Colônia de Férias Julho2011 R$ 200,00

Anim. com brinquedos da XIII Colônia de Férias Julho2011 R$ 340,00

Destrato loc. salão de festas Alexandre Vinicius de Carvalho R$ 130,00

Desc. indevido 07/2011 Ten. PM Antônio José B. de Oliveira R$ 75,00

Desc. indevido 6/2011 Maj PM Sandro Mauro P. de Almeida R$ 75,00

Vale transporte 10 viagens 07/2011 Ana Flora Costa R$ 25,00

Serviço extra 07/2011 Pedro Cabral dos Santos Filho R$ 200,00

13º/2010 José Gomes Sobrinho (projeto aluno atleta) R$ 900,00

Gratif. motor. 07/2011 SD PM Jairson Santiago de O. Junior R$ 400,00

Gratificação Diretoria mês Julho de 2011 R$ 9.335,00

Compleme. rateio melhor. Náutico Clube (Caldas Novas-GO) R$ 250,00

Posto Criméia Ltda, gasolina Corsa R$ 20,00

Ferragista Mosaico, manutenção e reparos R$ 11,20

Suprimento de Informática, fonte Atx500w R$ 55,00

FENAC– Fed. Nac. de Cultura /Contrib. sind. Patronal 2011 R$ 142,22

Dir. de dia 07/2011 Ten Barbosa, Cap Pedro Rocha e Cap Dalbian R$ 225,00

Sul Frios ( lanches da XIII Colônia de Férias Julho2011 ) R$ 501,29

Irmão Bretas ( lanches da XIII Colônia de Férias Julho2011 ) R$ 535,16

Drog. Redenção (1º soc. da XIII Colônia de Férias Julho2011) R$ 25,66

Merka Prod. Alimen., lanche da XIII Colônia de Férias Julho2011 R$ 136,31

Posto Ratinho, Posto Z+Z e Posto Serra Dourada (Pálio) R$ 145,00

Sup. Laranjeiras, lanche da XIII Colônia de Férias Julho2011 R$ 67,81

Ceres alimentos, lanche da XIII Colônia de Férias Julho2011 R$ 26,40

Fialho Brindes (sac. e garra. água) XIII Colônia de Férias julho2011 R$ 190,00

Heliosol (aquecimento solar das piscinas) parcela 01/10 R$ 4.200,00

Náutico Praia Clube (comple. dos títulos para melhorias) R$ 2.055,00

Saneago (Sede Goiânia) 06/2011 (*) R$ 9.109,78

INSS : parcela 03 de 60 (débito ref. período 2006 a 2010) R$ 4.823,18

Grat. Dir. Presid. Elias Ferreira Tosta – Cap PM 06/2011 R$ 1.700,00

SETRANSP, vale transporte mês Agosto de 2011 R$ 1.620,00

Telefone Fixo GVT mês Julho de 2011 R$ 824,68

Rescisão Contrato de Trabalho Aurivan Ferreira Nunes R$ 1.754,90

FGTS multa rescisória Cont.de Trab. Aurivan Ferreira Nunes R$ 306,45

Escrit. Jurídico Tavares e Alencastro Veiga - Junho de 2011 R$ 9.850,00

Custas Judiciais (Dep. Jurídico) mês Junho de 2011 R$ 149,54

Jornalista SOS Segurança Rafaella Tadão junho de 2011 R$ 700,00

Contador Adenir: honorário - ( Ética Contábil S.C) R$ 700,00

Amp. Centro de Custódia APM p/ receb presos militares (contribuição) R$ 2.000,00

Química das piscinas Drº Patrícia (Hidromarcas Ltda) R$ 817,50

Proj. aluno atleta junho/2011 prol. prof. José Gomes Sobrinho R$ 1.170,00

Aquisição No break para funcionamento relógio de ponto R$ 220,00

Restaurante refeições Junho/2011 funcionários e Diretores R$ 2.137,60

Multi Cart Courrier Correspondências revistas (capital) R$ 780,98

Saneago (sede campestre Aruanã-GO) R$ 32,28

Celg (sede recreativa Goiânia-GO) R$ 5.821,60

Celg (sede campestre Aruanã-GO) R$ 57,73

INSS sobre a folha de pagamento do mês 06/2011 R$ 7.491,14

IRRF NF nº 36 Jurídico Drº Luiz Fernando R$ 150,00

IRRF Darcisio e Maria do Socorro R$ 32,24

PIS 06/2011 R$ 207,98

FECEG – Federação dos Clubes do Estado de Goiás R$ 100,02

Correios Falcão e Borges Corresp. revistas (interior) R$ 240,10

Embratel 21 Interurbano R$ 11,20

Folha de pagamento 06/2011 R$ 16.323,85

Férias Luiz Otávio Fernandes de Miranda mês 07/2011 R$ 1.363,50

FGTS 06/2011 R$ 1.445,84

Assinatura Periódica (Jornal O Popular) R$ 383,90

Parcela Seguro do Corsa R$ 311,55

Parcela 01/03 Cons. dos motores bombas das piscinas R$ 580,00

Reparos motor da piscina (piscina azul) R$ 219,00

Produto para manutenção das piscinas (Tomatec) R$ 584,00

Essência de eucalipto para sauna (Casa do sindico) R$ 62,00

Combustível Corsa (Posto do Ratinho) R$ 187,00

Combustível Pálio (Posto Paranhos) R$ 60,00

Manut. e rep. (Hidro metal, Madereira Bonanza, Eletro Brasil) R$ 1.482,62

Pregão Irmãos Silva (uma cama casal/Hotel de trânsito) R$ 140,00

Conservação e limpeza (Assaí, casa do sindico) R$ 1.105,88

Placa Aço Inox grav. em baixo rel. 25x35 cm (Doação CEGESP/2011) R$ 250,00

Gás para sauna a vapor (SHV Gás Brasil Ltda) R$ 539,60
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Material de Esportes ( A Esportiva) R$ 53,90

Papelaria Tributária ( Expediente) R$ 67,83

O Baratão da Construção: contribuição - 8ª CIPM R$ 78,00

Edvaldo Ferreira de Azevedo, eletric. reparo ilum. quadra tênis R$ 170,00

Cópias Xerox (expediente) R$ 0,17

Programa SOS Segurança Fonte TV mês Julho/2011 R$ 2.306,25

Despesa Bancaria Banco Real R$ 62,70

Despesa Bancaria Banco Itaú R$ 130,69

Total Passivo R$ 108.036,91 

Ativo Julho / 2011 R$ 205.317,06 

Passivo Julho / 2011 R$ 108.036,91 

Saldo (Transportado para o mês de Agosto / 2011) R$ 97.280,15 

(*) Aumento do cons. de água da empresa pública, haja vista o rebaixam. do lençol freático.

Prestação de contas mês de Agosto de 2011 

Saldo anterior em 31/07/2011  R$ 97.280,15

RECEITA REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2011

Mensalidade sócio militar PM/CBM Ativo/Inativo/Pensionista R$ 92.420,00

Taxa de manutenção via recibo (secretaria) R$ 1.920,00

Locação do salão de festas R$ 3.775,00

Locação do Campo de futebol de grama sintética R$ 300,00

Loc. do Cam. de fut. gramado (Profº Zezinho / Aulas Futebol) R$ 280,00

Conv. ingr. para uso do campo de fut. acomp. com assoc. R$ 110,00

Locação Lanchonete mês Julho de 2011 R$ 545,00

Locação Restaurante mês Julho de 2011 R$ 1.500,00

Locação quadras de tênis mês Julho de 2011 R$ 2.268,00

Estacionamento rotativo de festas mês Agosto de 2011 R$ 350,00

Estacionamento mensalista mês Agosto de 2011 R$ 317,50

Mensalidades de natação mês Agosto de 2011 R$ 3.095,00

Mensalidades de hidroginástica mês Agosto de 2011 R$ 180,00

Convite ingresso R$ 590,00

Diário hotel de trânsito mês Agosto de 2011 R$ 2.640,00

Locação campo de futebol gramado R$ 80,00

Taxa de manutenção via boleto bancário R$ 658,00

Loc. esp. Outdoor (Gráfica Única Ltda.) Julho de 2011 R$ 670,00

Locação Piscina UNIVERSO meses Maio e Junho/2011 R$ 3.062,85

Locação Painel no muro na Rua 148 mês Julho de 2011 R$ 1.000,00

Diárias Hotel trâns. Via Boleto Cap PM-MS Alexandre Magno R$ 120,00

Venda do veículo Pálio da ASSOF R$ 9.000,00

TOTAL ATIVO (RECEITA MÊS AGOSTO DE 2011) R$ 124.881,35 

TOTAL SALDO ANTERIOR E RECEITA AGOSTO/2011 R$ 222.161,50 

DESPESAS 

Pálio R$ 9.000,00, comp. R$ 14.820,00, Aquisição Fiat Strada R$ 23.820,00

Est. cheque devol. motivo 12 locação quadra de tênis (sem fundos) R$ 1.406,00

Serviço extra 08/2011 Pedro Cabral dos Santos Filho R$ 100,00

Dir. de dia 08/2011 Ten Carrijo, Ten Barbosa, Cap Dalbian, Cap Pedro R R$ 600,00

Desconto indevido 07/2011 Major Gerson Dias dos Santos R$ 75,00

Formatura Curso de Patrulha. Tático: Com. Festa (contrib.) R$ 500,00

Despesa viagem Brasilia-DF pela PEC 300 R$ 199,00

Reparo troca final escapamento Pálio (Auto Center 4 R ) R$ 75,00

Parcela única IPVA/2011 Pálio R$ 543,82

Exame Demissional Bruna Frazão R$ 25,00

Man. e rep., pint. do clube (K&M Tubos, Mosaico, Goiás tintas) R$ 103,68

(Combustível Strada , Posto Medeiros, Posto Serra Dourada) R$ 318,98

Grat. motorista SD PM Jairson Santiago mês Julho/2011 R$ 400,00

Pag. dias serviço e complemento vale transporte Ana Flora; R$ 95,00

Pagamento complemento vale transporte Lucicléia; R$ 25,00

Pagamento complemento vale transporte Maria Socorro; R$ 50,00

Pagamento complemento vale transporte Marlene; R$ 20,00

Gratificação Diretoria mês 07/2011 R$ 11.450,00

Custas Judiciais (Departamento Jurídico) mês Julho de 2011 R$ 330,30

Esc. Jur. Tavares A. Veiga – Serv. Jurídicos julho de 2011 R$ 9.850,00

Folha de pagamento 07/2011 R$ 16.730,34

Férias José Nilton mês Julho/2011 R$ 1.924,47

Férias Wilson Lourenço mês Julho/2011 R$ 1.614,81

Aquisição um motor 2 CV para bombas piscina (Alumina) R$ 800,00

Aquisição vale transporte mês Setembro de 2011 R$ 1.820,00

Prog. SOS Segurança julho/2011 de 16/07 a 15/08/2011  R$ 2.306,25

Pint. das inst. da ASSOF (massa PVA, acrílica) Arco Iris Tintas R$ 222,00

INSS: parcela 04 de 60. Débito ref. período2006 a 2010 R$ 4.869,06

Vivo móvel, celular empresa mês Julho/2011 R$ 64,78

Telefonia Fixa GVT mês Julho/2011 R$ 533,20

Saneago (sede campestre Aruanã-GO) R$ 58,32

Saneago (sede recreativa Goiânia - GO) (*) R$ 4.477,58

Saneago (sede campestre Aruanã-GO) R$ 99,11

Celg (sede recreativa Goiânia-GO) R$ 5.362,46

Heliosol (aquecimento solar das piscinas) parcela 02/10 R$ 4.200,00

INSS sobre a folha de pagamento do mês de julho /2011 R$ 7.709,33

IRRF Darcisio 07/2011 R$ 33,71

IRRF José Nilton 07/2011 R$ 29,02

IRRF NFº 39 Jurídico Drº Luiz Fernando R$ 150,00

PIS 07/2011 R$ 213,15

FECEG – Federação dos Clubes do Estado de Goiás R$ 100,02

Motor da piscina infantil (novo) Alumina Moto Bombas R$ 600,00

Hidromarcas (Drª Patrícia/química das piscinas) Julho/2011 R$ 735,75

DRH Alimentos (alimentação funcionários) Julho/2011 R$ 1.632,80

Ética Contábil S.C (Adenir) mês Julho/2011 R$ 817,50

Heliosol (aquecimento solar das piscinas) parcela 02/10 R$ 4.200,00

Águia Relógios de Ponto (1º parcela) Relógio de ponto R$ 1.300,00

FGTS sobre a folha de pagamento do mês Julho/2011 R$ 1.596,05

Parcela 02/03 Conserto dos motores bombas das piscinas R$ 580,00

Tinta Impressora D e M Copiadora R$ 107,00

Um aparelho telefone Multiloc (Casas Bahia ) R$ 19,90

Custas cartorárias R$ 8,80

Papelaria Tributária (material expediente) R$ 44,60

Tomatec (produtos de conservação das piscinas) R$ 1.887,30

SHV Gás Brasil Ltda (Gás para sauna a vapor) R$ 991,16

Disk Gás Ltda (Gás para copa/café) R$ 37,00

Advento Digital Ltda ( Banner / Publicidade ) R$ 30,00

Cinco unidades reatores de 400 Wts quadras de tênis R$ 325,00

Lanche (viagem a serviço em Palmeiras de Goiás) R$ 4,00

Comb. Corsa ( Postos Paranhos, Bandeirantes e Ratinho) R$ 150,99

Supermercado Marcos (Pó de café) R$ 11,31

Casa de Carne Alameda (carvão churr. confra. CHOA BM) R$ 5,50

Papelaria Tributária (Uma caixa Bobinas FAX) R$ 67,83

Mat. de Cons. e Limpeza (Linpys, Produtos de Limpeza) R$ 281,06

Man. e reparos (K&M Tubos, Ferrag. Mosaico, Dep. Santo An) R$ 845,30

Despesa Bancaria Banco Real R$ 64,30

Despesa Bancaria Banco Itaú R$ 150,15

Total Passivo R$ 119.797,69 

Ativo Agosto / 2011 R$ 222.161,50 

Passivo Agosto / 2011 R$ 119.797,69 

Saldo (Transportado para o mês de Setembro / 2011) R$ 102.363,81 

Saldo Banco Itaú em 31/08/2011  R$ 72.001,90 

Saldo Banco Santander em 31/08/2011 R$ 34.382,52 

(*) aum. do cons. de água da empresa pública de abastec. devido ao rebaixa. do lençol freático.

Prestação de contas mês de Setembro de 2011 

Saldo anterior em 31/08/2011 R$ 102.363,81 

RECEITA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2011

Mensalidade sócio militar PM/CBM Ativo/Inativo/Pensionista R$ 92.623,00

Taxa de manutenção via recibo (secretaria) R$ 3.135,00

Locação do salão de festas R$ 3.100,00

Locação de Freezer R$ 220,00

Locação do Campo de futebol de grama sintética R$ 355,00

Locação campo de futebol gramado R$ 380,00

Con. ing. para uso do campo de futebol acomp. com assoc. R$ 320,00

Locação Lanchonete mês Setembro de 2011 R$ 545,00

Locação Restaurante mês Setembro de 2011 R$ 1.500,00

Locação quadras de tênis mês Setembro de 2011 R$ 1.472,80

Estacionamento rotativo de festas mês Setembro de 2011 R$ 710,00

Estacionamento mensalista mês Setembro de 2011 R$ 435,00

Mensalidades de natação mês Setembro de 2011 R$ 2.050,00

Mensalidades de hidroginástica mês Setembro de 2011 R$ 320,00

Convite ingresso R$ 985,00

Diária hotel de trânsito mês Setembro de 2011 R$ 3.725,00

Locação chalés em Aruanã mês Setembro de 2011 R$ 600,00

Recreação alunos rede municipal (PET) Campestre de Goiás R$ 315,00

Taxa de manutenção via boleto bancário R$ 1.108,00

Loc. esp. Outdoor (Gráfica Única Ltda.) Agosto de 2011 R$ 670,00

TOTAL ATIVO (RECEITA MÊS SETEMBRO DE 2011) R$ 114.568,80 

TOTAL SALDO ANTERIOR E RECEITA SETEMBRO/2011 R$ 216.932,61 

DESPESAS 

Estorno conta corrente Itaú (tx. Man. de assoc. desc. banc.) R$ 75,00

Aqui. roupas de cama e banho apart. Hotel de Trânsito R$ 1.000,00

Publicação da Coletânea: A Gestão da Segurança Pública R$ 1.000,00

Parcela 1/2 Mákel Móveis Escritório (aqui. cad. giratórias Adm) R$ 440,00

Mão de obra (Goiás Ar) Inst. Ar Condi.o sala Presidente R$ 240,00

Kit Feminino: sort. em comem. aniversário criação PM FEM R$ 138,00

Goiás Eletro móveis (Freezer Electrolux 500 lt salão de festas R$ 1.400,00

Rescisão Contrato de Trabalho Ana Flora Costa R$ 0,24

GOLDTEK (Fonte ATX 500 w Wise 200 WR 20+4P) R$ 35,00

Fatura Vivo Celular (resíduo) R$ 5,12

Devolução locação de freezer (Helena Maria Rocha Santos) R$ 75,00

Reparos (Comercial Matian/cimento, gesso e tijolos) R$ 59,00

Pintura do Clube (Brastintas e São Jorge) R$ 310,66

Pó de café e açúcar (Peg Pag Goiano e Sup. Marcos) R$ 57,30

Multicart Courier (correspondência) R$ 89,32

Orlando Vieira R. Junior (Serralheiro/Construção garagem) R$ 650,00

Fábio Junior Silva (Pedreiro/recuperação do muro) R$ 75,00

José Rosa Veloso (Pedreiro/Cerâmica nas churrasqueiras) R$ 160,00

Ademir Silva Santos (Diarista) limpeza salão de festas R$ 100,00

Daniel Victor de S. Reis (diarista/pintor) pintura do clube R$ 845,00

Erick Anderson C. Madeira (diarista/pintor) pintura do clube R$ 1.105,00

Supermercado Extra (aromatizante eucalipto para sauna) R$ 8,99

Maria Aparecida Rios – 1º Ten PM (dev. desconto indevido) R$ 75,00

Serviço extra estac. noturno (Pedro Cabral dos Santos Filho) R$ 160,00

Diretor de Dia no mês de Setembro de 2011 R$ 375,00

Pró-labore Diretoria no mês de Outubro de 2011  R$ 11.265,00

Gratificação motorista ASSOF SD PM Jairson Santiago R$ 400,00

Complemento Vales Transp. Elizabete E. dos Santos R$ 10,00

Com. Vales Transp. Eliza B. Nunes (Porfª Natação substituta) R$ 70,00

Combustível (GM Corsa) Posto Flamingo, Ratinho R$ 433,03

Combustível (Fiat Strada) Posto bandeirante, Ratinho R$ 328,97

Conservação e limpeza (Limpys Comercio Ltda ) R$ 56,66

Telefonia móvel (Vivo empresa) Plano Sindicelular 09/2011 R$ 159,00

Telefonia Fixa GVT mês 09/2011 R$ 433,08

Aquisição de vale transporte (SETRANSP) mês 10/2011 R$ 1.410,00

INSS sobre a folha pagamento mês 08/2011 R$ 7.910,33

INSS: parcela 05 de 60. Débito ref. Período 2006 a 2010 R$ 4.919,66

Celg (sede campestre Aruanã-GO) R$ 132,27

Celg (sede recreativa Goiânia-GO) R$ 5.331,66

Saneago (sede campestre Aruanã-GO) R$ 68,20

Saneago (sede recreativa Goiânia-GO) R$ 401,88

Heliosol (aquecimento solar das piscinas) parcela 04/10 R$ 4.200,00

FECEG – Fed. dos Clubes do Est. de Goiás mês Set. de 2011 R$ 100,02

PIS 08/2011 R$ 218,81

IRRF Jurídico Drº Luiz Fernando R$ 150,00

IRRF Darcisio Vicente da Cunha R$ 29,03

Restaurante 08/2011 Funcionários e Diretores R$ 2.060,80

FGTS sobre a folha do mês 08/2011 R$ 1.581,33

Rescisão Contrato Trabalho Bruna Leal Frazão R$ 2.490,15

Rescisão Contrato Trabalho Odilane Pereira dos Santos R$ 2.091,23

1º parcela Acordo Trabalhista Valdecy Ribeiro de Souza R$ 3.000,00

FGTS multa rescisória Odilane Pereira dos Santos R$ 379,29

FGTS multa rescisória Bruna Leal Frazão R$ 716,21

Zig Ferro e Aço Ltda (Construção Garagem estacionamento) R$ 389,67

Águia Relógios de Ponto (2º parcela) Relógio de ponto 02/02 R$ 1.250,00

Parcela 03/03 Cons. dos motores bombas das piscinas (Filadélfia) R$ 580,00

Ressonância Magnética (Valdivino de Souza Oliveira) R$ 500,00

Pag. professora substituta Profº Luiz, Eliza Barbosa Nunes R$ 870,00

Aqui. de um HD Externo 1 Tera para serviço infor. da ASSOF R$ 270,00

Parc. 01/02 longarina assento de três lugares (Rack Móveis) R$ 200,00

Férias funcionário Valdivino de Souza Oliveira 2010/2011 R$ 1.943,68

Folha de pagamento mês 08/2011 Funcionários R$ 15.207,09

Jur. 08/2011 Esc. Drº Luiz Fernando (Tavares e Alencastro Veiga) R$ 9.850,00

Custas Jud. Drº Luiz Fernando (Tavares e Alencastro Veiga) R$ 92,45

Aquisição mat. perm.e (Loja ENE ESSE) Lavadora de pisos R$ 517,65

Aquisição mat. perm. (Casa Parafuso) Moto compr. Schuz R$ 708,00

Aquisição mat.l perm.e (Metrópole Moveis) Arm. rop.a Hotel R$ 350,00

Aquisição mat. perm. (Novo Mundo) Aparelho ar cond. R$ 850,00

Pagamento 1º parcela aquisição uniforme para funcionários R$ 750,00

Cons. de bomba jacuzzi (Tocantins Moto Bombas) piscinas R$ 150,00

Devol. desc. indevido Cadete PM Livia Gonçalves A. Lopes R$ 405,00

Contador Ética Contábil S/C mês 08/2011 R$ 817,50

Contador Ética Contábil S/C Encad. Livro Razão 2010 Bal. R$ 10,00

Reconhecimento de firma ( 4º Oficio ) R$ 2,70

Hidromarcas (trat. de água piscina) Química Drª Patrícia R$ 817,50

Plena Dist.: 32m Piso Carina - Arquivo Geral PMGO (contrib.) R$ 288,00

Sup. Bretas: Churrasco de confraternização CHOA/BM R$ 433,77

Piso para churrasqueiras (Cemaco) reforma/reparos R$ 513,00

Estacionamento rotativo (serviço clube) GO Park R$ 2,00

Uma fonte ATX 230 WR Mymax Computadores (Tesouraria) R$ 33,00

(A Esportiva) duas bolas futebol de campo marca cosmos R$ 70,00

Casa do Síndico (Essência de Eucalípito para sauna a vapor) R$ 92,00

Silkibrás (faixas tecido e lona) Publicidade R$ 322,00

Gás para Sauna a vapor (SHV Gás Brasil Ltda) R$ 499,84

Tomatec (Produtos para tratamento das águas das piscinas ) R$ 552,00

Jerivá Lanchonete: lanche/refeição - viagem jurídico R$ 54,70

Cons. e Limpeza (Limpys, Casa do Sindico, Atacadista Assaí) R$ 400,35

ATTEL (Instalação ramal recepção do Hotel de Transito) R$ 200,00

Pintura do Clube ( Brás Tintas, Tintas Melo ) R$ 76,50

Papelaria expediente ( Papelaria Compasso) R$ 7,50

Manut. e Reparos (Hidro Metal, Eletro Brasil, Irmãos Soares) R$ 857,48

Despesa Bancaria Banco Real R$ 64,30

Despesa Bancaria Banco Itaú R$ 151,27

Total Passivo R$ 99.704,19 

Ativo Setembro / 2011 R$ 216.932,61 

Passivo Setembro / 2011 R$ 99.704,19 

Saldo (Transportado para o mês de Outubro / 2011) R$ 117.228,42 

Saldo Banco Itaú em 30/09/2011  R$ 81.629,61 

Saldo Banco Santander em 30/09/2011 R$ 40.287,82






