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Senhoras e senhores associados, 
estamos chegando ao nal da nossa 
primeira gestão à frente da 
ASSEGO.
Quando assumimos, a pouco mais 
de 03 anos, percebemos que 
muitos desaos estavam a nossa 
frente, pois nossa Entidade carecia 
de intervenções para que sua 
gestão se tornasse grandiosa.
Inicialmente, incrementamos uma 
representatividade classista com 
seriedade e responsabilidade, 
voltada para atender os verdadei-
ros interesses dos associados, e 
isso nos permitiu conquistar para a 
coletividade vários benefícios que 
dentre eles destacamos:  Melhoria 
salarial com o acréscimo de reposi-
ção de mais 64%; Pagamento da 
data base com atrasada mais 
6,28%; Mais 12 mil promoções; 
CHOA 2016 com 206 tenentes 
promovidos; CHOA 2017 com 
mais 53 concluintes. Além disso, 
jur id icamente conquistamos 
v i tór ias  importantes  para  a 
ASSEGO: A reclassicação dos 25 
tenentes do quadro da saúde; O 
reconhecimento judicial da dife-
rença e incorporação da data base, 

o que signicará para os associados 
mais 6% sobre seu salário; Ação 
declaratória de imunidade e 
isenção de IPTU da ASSEGO; Ação 
declaratória de imunidade da cota 
patronal do INSS.
Ao constatar que no início de nossa 
gestão os nossos 1.473 associados 
reivindicavam incremento na área 
social e classista representativa, e 
diante dos diversos desaos que se 
avizinhavam, não nos restou outra 
alternativa senão buscar dentre os 
diretores e colaboradores um 
grupo de voluntários que se 
doassem para resgatarmos nossa 
Entidade que estava corroendo 
com diversos problemas.
Como primeiro ato, buscamos 
resolver as pendências nanceiras 
para resgatarmos o crédito junto 
aos fornecedores e setores públi-
cos, onde saneamos: a) Débitos 
previdenciários que giravam em 
torno de 1,7 milhões de reais; b) 
Débitos de IPTU que norteavam 
mais de 3,5 milhões de reais; c) 
Débitos de FGTS de mais de 100 
mil reais; d) Débitos com fornece-
dores que giraram em torno de 300 
mil reais; e) Protestos diversos e 
tributos estaduais que juntos 
totalizaram mais de 30 mil reais.
Após a resolução das pendências 
nanceiras e com o resgate do 
crédito, partimos junto com o 
grupo de diretores e colaborado-
res operários para as diversas 
construções, reformas e amplia-
ções, resultando em belíssimas 

inaugurações: Hotel, espaço de 
festas, pousada de Aruanã, parque 
aquático, departamento jurídico, 
CRAP, reforma do parque aquático, 
nova sede administrativa, asfalta-
mento do estacionamento, nova 
portaria, reforma dos campos de 
futebol, novo restaurante e outros.
A partir desse momento, nossos 
diretores voluntários da Capital e 
Regionais foram decisivos pois 
abraçaram a causa e juntos busca-
mos incessantemente construir 
uma ASSEGO PARA TODOS onde 
a gestão se tornasse empresarial e 
as ações passaram a ser planejadas 
e todos recursos nanceiros 
otimizados.
Procuramos fazer o melhor, 
mesmo com os diversos obstáculos 
enfrentados. Não concluímos 
todos os projetos como creche do 
associado, brinquedoteca, gabine-
te odontológico móvel, campo 
sintético, quadras de futevôlei, 
departamento jurídico itinerante, 
ass istência social  domici l iar, 
academia tness, clube da ASSEGO 
em Itumbiara, clube da ASSEGO 
em Anápolis, clube da ASSEGO no 
entorno e muitos outros projetos. 
Mesmo assim, temos a certeza do 
dever cumprido.
Com isso, irmãos, temos hoje na 
ASSEGO a seguinte premissa: cada 
centavo investido deve ser antes 
analisado se atenderá ao anseio do 
nosso maior patrimônio, VOCÊ 
ASSOCIADO, que atualmente são 
mais de 3.450 sócios que formam a 
FAMÍLIA ASSEGO PARA TODOS.

A ASSEGO PARA TODOS, gestão 2014/2017, 

Só alcançou seus objetivos por ter contado com o esforço, 

dedicação e muito trabalho dos diretores, associados, 

colaboradores e de seus familiares. Não poderíamos deixar 

de externar também nossos agradecimentos e votos de 

gratidão aos diretores das entidades associativas sindicais 

dos servidores da área de segurança pública goiana. Sem 

estes apoios, colaborações e parcerias, não teríamos sidos 

vitoriosos em nossa missão.
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O jurídico mais perto de você

HOJE

 A gestão ASSEGO PARA TODOS 
efetivou todos os esforços para dar 
segurança jurídica e estar presente 
em todas as regiões do estado. 
Neste sentido, foi feito um investi-
mento hercúleo no Departamento 
Jurídico da associação, já que antes 
os associados não contavam com 
um espaço que mereciam.
A sala do jurídico era modesta, não 
tinha privacidade, não era climati-
zada e o mobiliário não era adequa-
do. Nosso departamento não 
contava sequer com um veículo 
exclusivo para dar suporte ou 
mesmo fazer uma viagem para 
acompanhar uma audiência. Hoje a 
diretoria adquiriu um veículo novo 
por R$ 43.000,00 para suprir esta 
demanda.
Entre salários, encargos, honorári-
os, material de expediente e 
combustível, o Jurídico da capital 
recebe um investimento de R$ 
46.850,00 (quarenta e seis mil 
oitocentos e cinquenta reais) 
mensais e acompanha mais de 
3.000 (três mil) ações na capital. 
No interior, o investimento já 
consome quase a metade do 
investido no jurídico da capital, 
perfazendo a importância mensal 
de R$ 19.723,07 (dezenove mil, 
setecentos e vinte e três reais e 
sete centavos). Assim, mais de 
2.500 (dois mil e quinhentos) ações 

já contam com o acompanhamento 
do Jurídico da ASSEGO, sendo que 
2.874 (dois mil oitocentos e setenta 
e quatro) associados contam com a 
cobertura jurídica dada pela 
Associação.
Foram contratadas e rmadas 
parcerias em 10 (dez) cidades do 
interior, Anápolis, Cidade de Goiás, 
Entorno (Gama, Novo Gama e 
Valparaíso), Formosa, Iporá, 
Itumbiara, Rio Verde e Santa 
Terezinha, até o fechamento desta 
edição. A meta é ter um escritório 
em cada regional, para prestar 
auxílio jurídico ao associado a 
qualquer momento, seja do dia ou 
da noite.

HOJE
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Gestão - 2014/2017

Agora o nosso 
Departamento Jurídico 

também conta com

62 9 9213-8356

WhatsApp

Juntos somos Fortes!

De segunda a 
sexta das 8h às 17h

do, previsto, calculado, hierarqui-
zado, onde antes de empenhar 
cada centavo decorrente das 
receitas da ASSEGO, grande parte 
oriunda das contribuições, fazemos 
o seguinte questionamento: " irá 
beneciar os associados?". 

PORQUE O LEMA "LUTA 
C L A S S I S T A  C O M 
RESPONSABILIDADE?»

Aprendi que a luta não se resume a 
um só dia, tem que ser constante, 
pois a cada dia surgem os obstácu-
los e as tentativas de alterar o 
regime jurídico da categoria que 
representamos. Diante disso, 
perder tempo com brigas, ofensas, 
discurso do quanto pior melhor, 
não traz frutos saudáveis para 
aqueles que nos conaram o 
sacerdócio da representatividade.
De igual forma entendi que os 
rumos das nossas corporações 
PMGO e CBMGO passa pelas 
entidades que representam os 
Militares de Goiás e os nossos 
irmãos e irmãs que estão no mais 
longínquo rincão do chão goiano 
esperam que nós, representantes, 
possamos defender seus interesses 
com muita responsabilidade.
Diante disso e na atual conjuntura 
do País, sentar à mesa, negociar, 
negociar e negociar até o último 
segundo torna a luta mais ecaz na 
busca dos direitos. A implantação 
de novos métodos reivindicatórios 
com responsabilidade consolidou 
uma nova forma de luta, que trouxe 
benefícios palpáveis para nossos 
associados.

PORQUE SE ABDICOU EM 
PARTICIPAR DO CHOA, QUE 
SIGNIFICARIA PROGRESSÃO 
À CARREIRA DUAS VEZES, 
EM 2016 E 2017?

Falar desse assunto me traz um 
certo desconforto. Já chorei muito, 
porque Deus sabe onde meu 
coração esteve em 2016, junto com 

a turma do CHOA, eu desejei 
muitas vezes estar lá. Agora em 
2017 não é diferente. Mas daí vem 
o seguinte questionamento. Quem 
estaria lutando pelos demais 
associados? Ainda resta muita coisa 
a fazer em prol da coletividade e, 
neste momento, sacricar o 
interesse individual em detrimento 
do coletivo é medida que se impõe.

Q U A L  O  S E G R E D O  N O 
ACRÉSCIMO DE MAIS DE 
140% NO QUANTITATIVO DE 
ASSOCIADOS?

Recebemos a entidade com 1.473 
sócios e atualmente temos em 
nosso quadro social o quantitativo 
de 3.450 associados, um acréscimo 
de 1.977 novos associados. O mais 
interessante é que são associados, 
em sua maioria, que não estavam 

l iados a nenhuma entidade 
representativa, o que signica 
conscientização da importância de 
estar representado, e fazer parte 
da luta classista.
Outro fator relevante a ser obser-
vado é que dentre nossos associa-
dos temos a grata satisfação de 
termos liados de todas as gradua-
ções e postos, inclusive de 05 co-
irmãs de outros Estados da 
Federação e das Forças Armadas, 
ou seja, congregamos de soldado a 
coronel. Para se ter uma ideia, os 
nossos atuais Comandantes Gerais 
da PMGO e CBMGO são associa-
dos da ASSEGO.

FINALIZANDO,  QUAL A 
PALAVRA QUE RESUME O 
L E M A  " A S S E G O  P A R A 
TODOS"?

FAMÍLIA.Nossa proposta é a união 
da categoria. União em torno de 
muitas carências e necessidades de 
representatividade, como por 
exemplo, uma luta mais ecaz pelo 
cumprimento dos direitos, melho-
res condições de trabalho e valori-
zação da classe, tanto no serviço 
público como na sociedade em 
geral. 
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O QUE É A ASSEGO?

Historicamente uma entidade 
representativa com mais de 60 
anos de história de lutas e de 
grandes presidentes que doaram 
suas vidas em prol da coletividade. 
Representa a luta classista com 
responsabilidade, e juntamente 
com as demais entidades parceiras 
galgou várias conquistas que 
elevaram o padrão de vida dos 
representados ao longo dos anos. A 
ASSEGO é uma família que cresce a 
cada dia.

Q U A L  O  S E G R E D O  D O 
SUCESSO?

Ações planejadas estrategicamente 

com a implantação de uma gestão 
forte e austera, transparente, e 
com um grupo de diretores com-
prometidos.

NASCEU UM GRANDE LÍDER?

Nasceram vários grandes líderes 
com um só objetivo, atender aos 
anseios da coletividade.

PODERIA TER FEITO MAIS?

Gastamos muita energia resolven-
do problemas que não eram 
nossos. Administramos em grande 
parte olhando para trás. Porém, 
com muita perspicácia e planeja-
mento,  rotulamos que tudo 
deveria ser minimamente planeja-

O QUE NÃO TEM MEDO DE 
AFIRMAR?

O batalhão que formou a FAMÍLIA 
ASSEGO composta de associados 
dos diversos ciclos, inclusive de 
outras unidades da federação, 
aliados aos operários diretores 
tanto da capital quanto os regionais 
do interior, colaboradores e 
advogados parceiros permitiram 
que nossa gestão saneasse, marcas-
se e revolucionasse a Associação 
dos Subtenentes e Sargentos de 
Goiás, implantando uma nova 
modalidade de gestão empresarial.

C U M P R I D A  M A I S  U M A 
ETAPA?

O pensador William Shakespeare 
em "Os criadores", foi sábio ao 
armar que "A gratidão é o único 
tesouro dos humildes." Não canso 
de agradecer os nossos associados 
que acreditaram em nossa capaci-
dade de gestão, sou grato aos 
OPERÁRIOS DIRETORES que 
abraçaram à causa ASSEGO e se 
doaram de corpo e alma, inclusive 
renunciando suas vidas pessoais 
para estarem conosco ombreados 
nessa empreitada com muito amor 
e dedicação. Jamais poderia 
esquecer a grande participação dos 
parceiros e colaboradores que 
também se doaram na construção 
da ASSEGO PARA TODOS. Enm, 
a primeira parte do projeto foI 
cumprida.

“O Elo” entrevista o 
Presidente da ASSEGO, 
GESTÃO ASSEGO PARA 
TODOS, Subtenente Luis 
Cláudio Coelho de Jesus.



Hotel de TrÂnsito 
apoio, respeito e conforto 

para o associado
 Uma das demandas dos associados 
era ter uma base de apoio na 
capital. Muitas vezes aparecem 
problemas emergências imprevisí-
veis, pegando qualquer um despre-
venido. Um acidente doméstico, 
um exame de saúde mais especiali-
zado, uma consulta médica de um 
familiar, que exige um acompanha-
mento, um curso ou mesmo um 
momento de lazer na vida do 
associado e sua família. Pensando 
em oferecer e minimizar os custos 
para os associados, a gestão 
ASSEGO PARA TODOS resolveu 
investir nesta ideia.
A estrutura anterior foi totalmente 
remodelada, com um investimento 
de R$ 300.000,00 (trezentos mil 
reais), para dar conforto e comodi-
dade para os associados e seus 
familiares. Hoje, o Hotel conta com 
20 (vinte) apartamentos, sendo 18 
(dezoito) deles com cama de casal 
e uma de solteiro e um dormitório 
coletivo com 03 (três) camas de 
solteiro. Todos os apartamentos 
contam com banheiros, ar condici-
onado, TVs, guarda-roupas e os 
associados contam ainda, com café 
da manhã durante sua estadia.
Para o presidente da ASSEGO, 
subtenente Cláudio, é graticante 
ver o ar surpreso do associado 
quando se instala no Hotel de 
Trânsito. “Tudo aqui foi feito com 
muito esmero, carinho e sempre 
pensando no melhor para o associ-

ado. Não medi esforços para 
realizar este sonho. Tivemos que 
fazer um grande investimento 
nesta ideia para concluir o projeto 
que foi iniciado em outras gestões. 
Mas valeu a pena. O fato do Hotel 
se encontrar em um lugar centrali-
zado e dentro da própria sede da 

entidade dá uma segurança para o 
associado e seus familiares, que 
tendo que resolver algum proble-
ma fora do Hotel, sabe que sua 
família está segura e protegida pela 
famíl ia ASSEGO”, ressalta o 
dirigente classista.
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Precisamos despertar a consciên-
cia política para elegermos nossos 
representantes no ano de 2018, 
tanto na Câmara dos Deputados 
quanto na Assembleia Legislativa. 
Somos a única categoria de agentes 
públicos que trabalhamos em 
todos os municípios e distritos do 
Estado de Goiás. Ainda não des-
pertamos para a realidade onde o 
processo político está inserido em 
todos os fatos decisórios da nossa 
carreira. 
 Para o Subtenente Cláudio, 
exímio articulador político, "A 
força de uma ideia coletiva está na 
consciência de cada ente da 
categoria. Sou testemunha do 
quanto batemos às portas daqueles 
que foram eleitos pelo povo e nos 
disseram que não representava 
nossa categoria, poucos foram os 
deputados estaduais por exemplo 
que deram a cara para bater em 
defesa da nossa categoria. Chega 
d e  s e r  u m  E L E F A N T E 
A M A R R A D O  N U M  P É  D E 
ALFACE, vamos despertar e 
e l e g e r m o s  n o  m í n i m o  U M 
DEPUTADO FEDERAL e DOIS 
DEPUTADOS ESTADUAIS."
 É de grande alvitre que nós 
Militares, Pensionistas e familiares 
possamos ter a consciência para 
entender e modicar a realidade 
no nosso meio, bem como desper-
tar a visão crítica com a incorpora-
ção de valores democráticos para 

CONSCIÊNCIA 
POLÍTICA
a força de uma ideia coletiva

participação política signicativa. O 
VO T O  T E M  O  P O D E R  D E 
TRANSFORMAÇÃO.
  Se zermos uma continha 
básica teremos:

27.000 LÍDERES E FORMADORES 
DE OPINIÃO X 20 VOTOS DE 
CADA
= 540.000 VOTOS
E L E G E :   0 3  D E P U TA D O S 
FEDERAIS + 15 DEPUTADOS 
ESTADUAIS.

•Pms  Ativos: 12.000

•Pms Inativos: 6.000

•Bms Ativos: 3.500

•Bms Inativos: 1.500

•PENSIONISTAS: 4.000

TOTAL:    27.000

O POVO NÃO SABE SEU VERDADEIRO PODER

M A S  P R E C I S A M O S 
I N I C I A L M E N T E 
CONSCIENTIZARMOS DA 
IMPORTÂNCIA DE ELEGERMOS 
PELO MENOS 01 DEPUTADO 
FEDERAL E 02 DEPUTADOS 
ESTADUAIS.



 A voz da ASSEGO agora 
é ouvida em todos os 

cantos do Brasil

 
Um dos grandes desaos das 
entidades classistas é ser ouvida. 
Suas reivindicações justas, suas 
opiniões, mesmo que polêmicas, 
são divulgadas como se benecias-
sem somente um segmento social, 
ou seja, seus associados. Para a 
grande imprensa tudo que é 
pleiteado soa como vantagens 
indevidas, corporativas ou mesmo 
privilégios. O cerco é grande, e 
mesmo quando as notícias e 
opiniões da entidade são divulga-
das, algumas são deturpadas e 
saem em espaços minúsculos nos 
meios de comunicação.

A gestão ASSEGO PARA TODOS 
resolveu enfrentar este problema e 
mudar esta história.

O primeiro desao era ser ouvida, 
já que a entidade passou muito 
tempo sem uma política de comu-
nicação com a sociedade. Foi 
preciso então furar o bloqueio, se 
colocar  como protagonista , 
mostrar a cara e as reivindicações 
justas dos militares, com números, 
fatos, dados, tudo amparados em 
estudos, conceitos e argumentos 
sólidos.

O segundo desao era recuperar o 
protagonismo, com este aspecto 
da luta classista e, na medida em 
que as conquistas avançavam, as 
resistências diminuíam.

Hoje a ASSEGO é consultada e sua 

opinião é respeitada. Para seu 
presidente, subtenente Cláudio, a 
entidade venceu esta batalha e 
agora precisa manter o resultado. 
“Não foi fácil. No caso de uma 
entidade classista que defende os 
militares, os desaos são maiores 
ainda. Hoje a ASSEGO tem voz e 
vez na imprensa. Quando saímos 
de um evento, a imprensa já está 
posicionada esperando ouvir nossa 

opinião. E a credibilidade alcançada 
pelas l ideranças da diretoria 
A SSEGO PARA TODOS fo i 
transferida para a instituição. Os 
ventos mudaram. Agora os associa-
dos têm voz, somos ouvidos não só 
em Goiás, mas em todo o país”.
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Mesmo com todas as diculdades 
e n f r e n t a d a s  p e l o  G o v e r n o 
Estadual, aliada a crise política 
nanceira enfrentada no cenário 
nacional, a queda de arrecadação e 
a contenção de despesas efetivadas 
depois da aprovação da lei do teto 
dos gastos estadual, que instituiu 
vários mecanismos de contenção 
da folha de pagamento do Estado 
de Goiás. Em nenhum momento a 
gestão ASSEGO PARA TODOS 

Os números não mentem e 
a ASSEGO mostra

descuidou das reivindicações 
salarias da categoria. Para o presi-
dente da ASSEGO, Subtetente 
Cláudio, foram muitas reuniões, 
audiências, muitas idas e vindas. 
“Não descuidamos um minuto das 
reivindicações salarias, foram 
momentos de muita tensão, mas 
no nal conseguimos algumas 
vitórias e acumulamos força para 
avançarmos mais ainda. Aliado aos 
ganhos salariais, conseguimos 

ainda viabilizar a indenização por 
Serviço Extraordinário, a desvincu-
lação do Imposto de Renda, a Lei 
19.452 (nova lei do do CHOA), 
que estabeleceu regras mais 
objetivas, a Segurança jurídica do 
CAOM, a aprovação da Lei 19.783, 
que assegura a convocação de 
militares da reserva, dentre outras. 
Os números estão aí para compro-
var o que falamos” , naliza o 
dirigente. 



 Espaço Assego 

Festas e eventos

 Mais uma obra da gestão ASSEGO 
PARA TODOS foi entregue ao 
associado. Trata-se do salão de 
eventos, espaço que abriga 600 
(seiscentas) pessoas. A área interna 
conta com sala vip, banheiros 
espaçosos, decoração temática, 
cozinha ampla, com fogão e freezer 
industriais, além de sistema de 
refrigeração de alta tecnologia. Já a 
área externa possui chafariz com 
cardume de carpas e um amplo e 
seguro estacionamento. 
Para o presidente da ASSEGO, 

subtenente Cláudio, só mesmo 
com o empenho de toda a diretoria 
e colaboradores foi possível 
resgatar este compromisso. “O 
salão de eventos era uma reivindi-
cação antiga dos associados, nesta 
gestão tomamos uma atitude 
revolucionária e reformamos tudo, 
tudo mesmo. Acreditando que os 
nossos liados merecem o que há 
de melhor, tudo foi pensado nos 
detalhes, basta só observar o 
aspecto arquitetônico da obra. 
Hoje temos um local onde o 

associado pode realizar festa de 
debutante, formatura, casamento, 
aniversário, bodas e eventos 
corporativos.”
O local pode ser utilizado tanto por 
associados – através de um plano 
especial de utilização, quanto pela 
comunidade em geral, o que gera 
receita para a entidade.

As fotos mostram 
o que era e o que é o 
Espaço ASSEGO hoje.
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“...Quando carregávamos os 

primeiros tijolos, 

não pensávamos em outra coisa, 

senão entregar esta obra...”

O sonho da Sede Campestre de 
Aruanã agora é uma realidade 

A temporada de praia de Aruanã de 
2017 cou marcada na história da 
ASSEGO. A GESTÃO ASSEGO 
PARA TODOS conseguiu resgatar 
mais um compromisso de campa-
nha, inaugurando e entregando 12 
(doze) chalés coloniais conforme 
prometido, que dispõem de TVs, ar 
condicionado e banheiros indepen-
dentes.
A sede campestre conta ainda com 
um amplo estacionamento, área de 
lazer, quadra de areia para prática 
de diversos esportes, área de 
camping com 5 (cinco) mil metros 
quadrados e o já famoso “Cantinho 
da preguiça” e piscinas adulto e 
infantil, para receber com tranquili-
dade, comodidade e de forma 
digna seus associados, dependen-
tes e familiares para dias de descan-
so e lazer.
O investimento feito, de mais de R$ 
350.000,00 (trezentos e cinquenta 
mil reais), foi muito bem recebido 
pelos associados. Na festa de 
inauguração dos chalés podia-se 
ver o orgulho e a alegria estampa-
dos no rosto dos presentes. Para o 
presidente da ASSEGO, subtenen-
te Cláudio, “o que parecia um 
sonho se tornou realidade. Quando 
íamos para Aruanã nos nais de 
semana, quando carregávamos os 
primeiros tijolos, não pensávamos 
em outra coisa, senão entregar esta 
obra, o que foi um privilégio para 
mim e toda a diretoria da entidade. 
Além de todos os benefícios para 
os associados, a obra trouxe muito 
prestígio para a ASSEGO na cidade, 

todos nos tratam com muito 
respeito. Agora as coisas acontece-
rão com mais rapidez”. Veja como 
era e como cou sua área de lazer 
em Aruanã.

 

ASSEGO SE DESTACA 
NO CENÁRIO NACIONAL

U m a  d a s 
propostas da 
g e s t ã o 
ASSEGO PARA 
TODOS, era 
r e s g a t a r   o 
protagonismo 
d a  e n t i d a d e 
t ambém nas 
lutas nacionais. 
Uma das primeiras medidas para 
alcançar este objetivo, foi partici-
par e articular com as demais 
entidades militares nacionais. O 
resultado não poderia ser outro. 
Nestes últimos anos a ASSEGO 
jogou um papel destacado em 
várias lutas e mobilizações, obten-
do também várias vitórias.
O pres iden te  da  en t idade , 
Subtenente Cláudio e atual diretor 
jurídico da Entidade Nacional 
ANERMB, avalia como positivo 
esta integração. Uma vez que 
facilita o trabalho a nível nacional, 
em especial por Goiás estar perto 
da capital federal. “Olha foi um 
grande aprendizado. Jogamos um 

papel destacado, uma vez que não 
temos ainda um representante 
político da categoria no Congresso 
Nacional. Dezenas de audiências, 
reuniões além do papel decisivo em 
várias frentes de lutas. A defesa da 
categoria contra a desmilitarização, 
a luta contra a unicação das 
policias (PEC 430), a luta contra o 
arrocho imposto pelo governo 
federal (PLP 257), a luta pela PEC 
431 que trata do ciclo completo, as 
alterações nos Códigos Penal e de 
Processo Penal Militar. No STF 
(Supremo Tr ibuna l  Federa l ) 
destaco a ADO 036 (Ação Direta 
de Inconstitucionalidade por 
Omissão), em favor das pensionis-

tas militares, visando assegurar a 
integralidade e paridade nas 
pensões. A aprovação da PEC 300, 
que tem como objetivo o resgate 
da dignidade salarial dos militares 
estaduais, enm são várias frentes e 
o espaço seria insuciente para 
enumera todas”, conclui o dirigen-
te. Veja algumas fotos dos eventos 
nacionais. 
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Mais uma conquista dos associados

Presidente da Assego, subtenente Luís Cláudio acompanha pessoalmente o trabalho 
da equipe do CRAP

Em meados de 2016, a gestão 
ASSEGO PARA TODOS inaugurou 
o CRAP (Centro de Referência em 
Apoio Psicossocial). A diretoria 
defendeu o lançamento de um 
programa dessa magnitude após 
realizar um diagnóstico da necessi-
dade de um projeto arrojado como 
este. Entretanto, a adesão e 
aprovação dos associados surpre-
endeu. A repercussão foi tanta, que 
a imprensa da capital divulgou os 
serviços prestados com bastante 
destaque.

Com uma média de 200 (duzentos) 
atendimentos por mês, o CRAP – 
departamento de serviços assisten-
ciais da ASSEGO, conta com uma 
equipe multidisciplinar composta 
de assistente social, psicóloga e 
uma equipe de apoio, oferecendo 

atendimento e acompanhamento 
social, visitas hospitalares, domicili-
ares, fúnebres e carcerária castren-
se, encaminhamentos, preparação 
para reserva remunerada, emissão 
de laudos e pareceres sociais, 
pa lestras  para  dependentes 

qu ímicos ,  acompanhamento 
psicológico tanto para adolescen-
tes como para os adultos e uma 
série de outros serviços de apoio 
aos associados e seus dependentes.
De acordo com o presidente da 
ASSEGO, subtenente Luís Cláudio 
Coelho, o objetivo é zelar pelo 
equilíbrio psicológico, emocional e 
social dos indivíduos que são a 
primeira linha de defesa da socieda-
de. “Nós, policiais militares e 
bombeiros, atuamos em uma das 
prossões mais estressantes da 
história e o escopo principal desse 
trabalho é garantir a humanização 
do indivíduo fardado”, explica.

 CRAP - ASSISTÊNCIA SOCIAL E PSICOLOGIA

É assim que administramos, 
Fazemos e mostramos

MÃOS À MÃOS À
OBRAOBRA

Novo restaurante

Cantinhos 
Ecológicos 

Parque aquático com 
piscina aquecida e 
hidromassagem

Lago ornamental
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MÃO AMIGA QUE

APOIA E EDIFICA!

 CRAP - ASSISTÊNCIA SOCIAL E PSICOLOGIA

MÃOS À 
MÃOS ÀOBRAOBRA

MÃOS À 
MÃOS ÀOBRAOBRA

MÃOS À 
MÃOS ÀOBRAOBRA



Nossas vitórias jur

Depois de um aporte nanceiro, 
das parcerias rmadas com novos 
colaboradores e do grande investi-
mento na in fraestrutura  do 
D e p a r t a m e n t o  J u r í d i c o  d a 
ASSEGO, os associados começa-
ram a sentir os efeitos da política 
ousada e acertada desta opção. 
Hoje a entidade tem uma equipe 
coesa, anada e muito dedicada, 

onde os interesses dos liados 
encontram-se acima dos interesses 
individuais. Esta conjugação de 
fatores tem levado a associação a 
novas vitórias e a consolidação das 
posições defendidas pela entidade. 
Por isso o Departamento Jurídico é 
uma referência para as demais 
associações e sindicatos dos 
servidores públicos.

Não é à toa que na ação que 
questiona a suspensão do recolhi-
mento das contribuições associati-
vas destinadas às entidades classis-
tas o Departamento Jurídico da 
ASSEGO teve uma atuação pro 
bono, ou seja, quando os advoga-
dos exercem seu ofício de forma 
gratuita em favor de instituições 
sociais sem ns lucrativos.

Sede administrativa

É assim que administramos, 
Fazemos e mostramos

Asfalto do estacionamento
Foram asfaltados 2.270M² 
(dois mil duzentos e setenta metros 
quadrados, graças a parcerias não 
houve custo)

Fachada da sede
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Informações: 
(62)  / (62) 3281-3177 9 9204-6804

18:30 às 20:00 - Iniciante

20:00 às 21:30 - Intermediário

‘‘QUANDO DANÇAMOS TUDO FICA BEM’’

Juntos somos Fortes!

Local: Clube dos Sargentos
Rua 87 esq. c/132 Setor Sul

ENTRADA PELO ESTACIONAMENTO

Aulas de dança de salãoAulas de dança de salãoAulas de dança de salão
FORR

Ó

BOLERO

VAL
SA

ZOUK

SAMBA

BACHATA

QUARTA-FEIRA

MÃOS À MÃOS À
OBRAOBRA

MÃOS À 
MÃOS À

OBRA
OBRA

MÃOS À 
MÃOS ÀOBRAOBRA

MÃOS À 
MÃOS À

OBRA
OBRA



Ídicas

Na última reunião com toda a equipe 
do Jurídico, o presidente da ASSEGO 
fez questão de reconhecer o papel 
destacado que a equipe tem desempe-
nhado. “Só tenho a agradecer ao 
corpo do Jurídico. Em todos os 
eventos que participo, tenho colocado 
de público o apreço, estima e conside-
ração que tenho por estes prossiona-
is”, destaca o dirigente da associação, 
subtenente Cláudio. MÃOS A 

MÃOS A OBRA
OBRA

 
Portaria de acesso 

Aquisição 
de veículos 
para a ASSEGO  

É assim que administramos, 
Fazemos e mostramos

Reforma do 
campo de futebol
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Corpo Jurídico da ASSEGO

MÃOS À MÃOS À
OBRAOBRA

MÃOS À 
MÃOS ÀOBRAOBRA

MÃOS À 
MÃOS À

OBRA
OBRA

DEPARTAMENTO JURÍDICO ASSEGO 

VEJA AQUI ALGUMAS DAS AÇÕES 

PROPOSTAS PELA ENTIDADE           

AÇÃO DECLARATÓRIA IMUNIDADE COTA PATRONAL 
PREVIDÊNCIA (INSS) E DO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO - 
EM ANDAMENTO (LIMINAR CONCEDIDA);

AÇÃO DE COBRANÇA DATA-BASE - Pagamento de diferenças 
remuneratórias decorrentes de parcelamento de revisão 
geral anual - SENTENÇA PROCEDENTE (Incorporação 6% para 
associados mais pagamento de diferença);

AÇÃO DE COBRANÇA - Adicional Tempo de Serviço Ano 1991 - 
PROCEDENTE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM 
ANDAMENTO - R$2.514.629,83;

AÇÃO DE COBRANÇA - Diferença Quinquênio 1993 - 
PROCEDENTE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM 
ANDAMENTO - R$7.366.649,89;

AÇÃO DE COBRANÇA - Isonomia Lei 16.036/07 - EM 
ANDAMENTO (Aguardando Sentença);

AÇÃO DECLARATÓRIA IMUNIDADE E ISENÇÃO ISS - EM 
ANDAMENTO (Aguardando Sentença);

AÇÃO DECLARATÓRIA IMUNIDADE E ISENÇÃO IPTU - 
PROCEDENTE (Aguardando análise em duplo grau de 
jurisdição obrigatório) - ECONOMIA R$3.500.000,00;

DEFESA ORAL STF ADI 5163 - SIMVE

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO IRPF SOBRE TERÇO 
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - EM ANDAMENTO (Aguardando 
Sentença);

AÇÕES COBRANÇA - Conversão de Licença Especial não 
gozada em pecúnia - EM ANDAMENTO (Algumas sentenças 
procedentes);

AÇÃO OBRIGAÇÃO FAZER - CHOA SAÚDE - PROCEDENTE;

AÇÃO DESCONTO CONSIGNADO 96 (NOVENTA E SEIS) 
ASSOCIADOS BENEFICIADOS - PROCEDENTE;

ADO 036 STF – RPPM – EM ANDAMENTO;

AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS DAS 
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS – PROCEDENTE - PROBONO 
PARA 05 (CINCO) ASSOCIAÇÕES. 



CHOA 2016

QUANTIDADE SALÁRIO ANTERIOR SALÁRIO ATUAL DIFERENÇA IMPACTO

206 7.719,00 8.903,28 1.183,94 243.891,64

 CHOA 2016 = MELHORIA SALARIAL

 

QUANTIDADE SALÁRIO ANTERIOR SALÁRIO ATUAL DIFERENÇA IMPACTO

40 7.719,00 8.903,28 1.183,94 47.320,00

CHOA 2017 = MELHORIA SALARIAL

O ano de 2016 foi marcado por 
várias lutas e, consequentemente, 
por inúmeras vitórias da gestão 
ASSEGO PARA TODOS. Uma 
delas foi a conquista de 208 (duzen-
tos e oito) vagas para que os 
primeiros sargentos e subtenentes 
pudessem ingressar no CHOA 
(Curso de Habilitação de Ociais 
Administrativos), o que os habilita-
ram para desempenharem as 
funções de comando e coordena-
ção inerentes ao ocialato da 
PMGO, e serem assim promovidos 
a 2º Tenentes.
Tão logo foi divulgado o Edital, a 
diretoria da ASSEGO promoveu 
um curso preparativo para seus 
associados com duração de 03 
(três) meses. O presidente da 
entidade, Subtenente Cláudio, 
destaca a luta para assegurar o 
número de vagas. Foram inúmeras 
reuniões, vários acordos e muita 
negociação, no nal com muita fé e 
dedicação tudo deu certo. “Temos 
que reconhecer o esforço destes 
alunos guerreiros, depois de vários 

meses ausentes de suas casas, 
abdicando do convívio familiar, 
muitos se deslocando do interior 
para a capital, para participarem do 
curso, sacricando-se. A maior 
satisfação, no entanto, é saber que 
mais de 50 % (cinquenta por 
cento) dos nossos associados agora 
são Ocias da Centenária Polícia 
Militar de Goiás e, com isto, 
tiveram melhoria salarial”, acres-
centou ainda, "quebramos paradig-
mas e rompemos marcos históri-
cos, pois foi a primeira vez que se 
habilitou quantidade tão expressiva 
e ainda reservou 30% das vagas 
para os subtenentes por antiguida-
de, isso sem falar na reformulação 

da legislação criando critérios 
objetivos para os que concorrem 
por merecimento e o melhor de 
tudo, os subtenentes concorrem 
somente com os subtenentes e os 
primeiros sargentos somente com 
os primeiros sargentos", conclui o 
presidente da ASSEGO. (veja os 
grácos)

208 FAMÍLIAS COMEMORAM ESTA VITÓRIA 

MÃOS A 
MÃOS A OBRA
OBRA

MÃOS A 
MÃOS A 

OBRAOBRA

É assim que administramos, 
Fazemos e mostramos

MÃOS A MÃOS A 
OBRAOBRA

As melhorias oferecidas para os associados são visíveis. Veja algumas que foram realizadas.

Para o presidente da ASSEGO, Subtenente Cláudio esta gestão sempre fez questão de prestar contas dos seus 

atos e ações. “Acreditamos que assim não só cumprimos nosso papel como demonstramos respeito para todos 

os associados. Nestes três anos de gestão, o que estava inservível, reformamos, o que não existia, construímos. 

Mas há muito para se fazer ainda”, conclui. 

Churrasqueiras 

Sauna seca 
e a vapor
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  Guia do Associado

 Hoje a ASSEGO oferece uma gama muito grande de serviços aos associados. 
Além da infraestrutura de apoio, clube no centro da capital, contamos com 

assessoria jurídica e inúmeros convênios espalhados por todo estado e também 
pelo país. Assim, visando dar publicidade e oferecer comodidade aos milhares 

de associados, a gestão ASSEGO PARA TODOS expediu o “Guia do Associado” 
com todos estes benefícios. Se você ainda não retirou o seu, passe na sede ou 

peça para o seu Diretor Regional.

CREDORES Nº PROCESSO VALOR SITUAÇÃO

GRAFSET GRÁFICA E EDITORA LTDA 200703648785. 26.000,00

FRATERNIDADE E ASSIST. 100,00

NOVA CÓPIA SOLUÇÕES GRÁFICAS 1.230,50

C B SANTOS SERVIÇOS 728,00

ROMILDO SALVADOR DA CRUZ 1.000,00

ROMILDO SALVADOR DA CRUZ 1.000,00

IND E COM BEBIDAS IMPERIAL 152,05

AMAZONIC INDUSTRIA E COMERCIO 3.945,00

SANTANA E ALCANTAR COMERCIO E 

SERVIÇOS 180,00

VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 201203974137 179.520,38

WALSCHEC ADVOGADO 200301451294 36.000,00

SANEAGO DE GOIAS S/A 2009042657751 37.563,05 PAGO (RESTA AINDA 

78.721,71)

ALAILTON ALVES LINS (DESFILIAÇÃO 

2013)
5508566.98 2.563,16

289.982,14

PROTESTO

PROTESTO

PROTESTO

PROTESTO

PROTESTO

PROTESTO

PROTESTO

PROTESTO

T O T A L

 

CREDOR VALOR SITUAÇÃO

T O T A L

Nº PROCESSO/INSCRIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GOIANIA ISS 0027211.95.2001.8.09.0051 157.960,78

DISCUTINDO 
JUDICIALMENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GOIANIA IPTU 30.210.010.860.040 336.070,46

DISCUTINDO 
JUDICIALMENTE 
(201402383740)

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GOIANIA IPTU 30.210.010.860.015 2.328.402,48

DISCUTINDO 
JUDICIALMENTE 
(201402383740)

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GOIANIA IPTU 30.210.010.860.031 440.392,77

DISCUTINDO 
JUDICIALMENTE 
(201402383740)

3.262.826,49

Tributos 
Municipais

 

DÉBITOS TRIBUTÁRIO IRPJ 2007.35.00.008169 54.915,37 PARCELADO

DÉBITOS TRIBUTÁRIO IRPJ 2007.35.00.008169 129.654,98 PARCELADO

DÉBITOS TRIBUTÁRIO FGTS 0038852 55.2010.4.01.3500 108.118,03

CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS INSS

21 PROCESSOS EXECUÇÃO 

FISCAL 1.615.339,81 PARCELADO

1.908.028,19

CREDOR VALOR SITUAÇÃO

T O T A L

Nº PROCESSO/INSCRIÇÃO

Tributos Federais

Dívidas Herdadas Dívidas Saneadas
A primeira medida tomada pela 
gestão ASSEGO PARA TODOS foi 
fazer um levantamento de todas as 
despesas e receitas da entidade. 
Foram meses fazendo um levanta-
mento minucioso. 
Eram dívidas de toda ordem com 
fornecedores - grácas, posto de 
combustível, pessoas f ís icas, 
advogados,  Saneago,  t í tu los 
protestados, ações ajuizadas, (ver 
gráco), que chegava a quase R$ 
290.000,00 (duzentos e noventa 
mil reais). O mais preocupante foi o 
levantamento dos tributos munici-
pais e federais. Só de IPTU (Impos-
to Predial e Territorial Urbano) a 
d í v i d a  e r a  s u p e r i o r  a  R $ 
3.262.000,00 (três milhões e 
duzentos e sessenta e dois mil 
reais). Sim, isto mesmo (ver 
gráco). Já os tributos federais, IRPJ 
( Impos to  de  Renda  Pes soa 
Jurídica), FGTS (Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço) e INSS 
(Instituto Nacional de Seguro 
Social), somavam mais de R$ 
1.908.000,00 (hum milhão, nove-
centos e oito mil 
reais) (ver gráco), 
ou seja, a ASSEGO 
e s t a v a  c o m  o 
n o m e  s u j o  n a 
c i d a d e ,  c o m 
diculdade junto 
a o s  a n t i g o s  e 
novos fornecedo-
res, devido aos vários títulos 
protestados e toda sua arrecada-
ção comprometida perfazendo 
uma dívida total de mais de R$ 
5.460.000,00 (cinco milhões 
quatrocentos e sessenta mil reais).
Tão logo teve o levantamento 
conc lu ído ,  o  pres idente  da 
ASSEGO, subtenente Cláudio, 

convocou uma reunião da direto-
ria, deu conhecimento do proble-
ma para o Conselho Fiscal e tomou 
as medidas necessárias: conteve 
despesas, negociou dívidas, ajuizou 
ações judiciais e reformulou 
totalmente a forma de gestão. 
“Olha, o primeiro momento foi de 
decepção. Pensava comigo: O que 

vamos fazer? Mas como sempre fui 
um homem de fé, arregacei as 
mangas e assumi a missão a mim 
conada pelos associados. No 
último mês de setembro, consegui-
mos uma vitória importante. O 
Tribunal de Justiça reconheceu a 
imunidade tributária da ASSEGO, 
em relação aos impostos, o que nos 
deu um alento”, enfatiza o dirigen-
te classista. 

PRESTAR CONTAS É 
UMA QUESTÃO DE RESPEITO 
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Restaurante TaipiriRestaurante Taipiri
DA ASSEGO

De terça a domingo até às 22h

Servindo deliciosa comida
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 Sejam  bem-vindos irmãos e irmãs
 Uma das metas perseguidas pela 
gestão ASSEGO PARA TODOS, 
gestão 2014-2017, era aumentar o 
seu quadro de associados e desde o 
primeiro dia de nossa administra-
ção a meta era dobrar o número de 
associados. Mas a diretoria tam-
bém entendia que era preciso 
resgatar a conança nas ações da 
entidade, pois senão esta meta não 
seria atendida.

Com o passar dos meses as resis-
tências, desconanças e até mesmo 
descrédito foram sendo deixados 
de lado. Com as novas liações 
vieram novas conquistas e um 
sentimento de solidariedade e 
unidade de ação voltou a reinar 
entre os associados. O resultado foi 
que a meta inicial foi superada.

O presidente da ASSEGO, 
Subtenente Cláudio declara: 
“Hoje temos mais de 3.450 
(três mil quatrocentos e 
cinquenta) liados e quando 
assumimos só 1.473 (hum mil 
quatrocentos e setenta e 
três), ou seja, um crescimento 
de 140 % (cento e quarenta 
por cento). Poucas entidades 
de militares no Brasil têm este 
número de associados, o que 
nos enche de orgulho, mas 
aumenta, e muito, a respon-
sabilidade em nós deposita-
da. Só tenho a dizer que 
sejam bem-vindos os novos 
liados e obrigado pela 
conança depositada nesta 
diretoria pelos antigos e 
novos liados”. 
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“Poucas entidades 

de militares 

no Brasil tem 

este número de 

associados”

Hoje temos 

mais de 

3.450 filiados, 

quando 

assumimos 

só haviam 1.473

““

““

A FAMÍLIA ASSEGO 
CRESCE A CADA DIA.


