
RELATÓRIO CIRCUNSTICIADO DE 

ATIVIDADES DA ASSEMP

EXERCÍCIO  2017



A Associação dos Servidores Públicos Municipais de

Palmas (Assemp) - entidade de direito privado, sem fins

lucrativos - foi fundada em 15 de janeiro de 1992.

GESTÃO 2017/2021

HISTÓRIA

DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente Cleison Nunes

Vice-Presidente José Rodrigues

1º Secretário Rose Dantas

2º Secretário Rejane Barros

1º Tesoureiro Ronaldo Lima

2º Tesoureiro Irlandia Alves

1º Suplente Luzenir Rocha

2º Suplente Zeli de Moura

3º Suplente Eni Rosa Wieczorek



CONSELHO DELIBERATIVO

Presidente Cassius Clay

Vice-Presidente Juni Cleiton

Secretário Helvécio Pericles

1º Suplente Diomar Narciso

2º Suplente Sâmia Mamede

3º Suplente Darlington Ribeiro

CONSELHO FISCAL

Presidente Egildo Vasconcelos

Secretário Cecílio Eder

1º Vogal Maria Aparecida 

2º Vogal Ricardo Nascimento

3º Vogal Fátima Cabral



Defender os direitos de seus associados, judicial e

extrajudicialmente, nos termos da Constituição Federal;

Incentivar a educação, a cultura, o desporto, a prática de

lazer, bem como a aproximação social de seus integrantes;

Ser instrumento de negociação nos âmbitos Federal, Estadual

e Municipal, unindo esforços de todos os associados em prol da busca

por benefícios comuns, nos termos e condições previstas em lei;

MISSÃO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES



Campo e sinalização geral

Entre os meses de agosto e novembro, a diretoria da Assemp

investiu na reposição e instalação de novas placas de sinalização no

clube.

Já os campos de futebol do clube da Assemp, tiveram reposição

do gramado, reparos e revitalização na iluminação, pintura das traves e

sinalização dos campos e outros cuidados que os habilitaram a receber

campeonatos, como a 1ª Copa do Servidor, em 2017.

A revitalização das duas duchas existentes na área das

piscinas, adulto e infantil, e ainda foi construída uma nova ducha na área

de churrascos sendo 4 chuveiros e passou a oferecer uma nova opção

aos usuários do clube.



Piscinas e churrasqueiras

Os brinquedos das piscinas infantis, foram os alvos das melhorias

no mês de agosto de 2017. Os brinquedos foram reformados, recebendo

nova pintura e reparos estruturais. Além da troca de ralos nas piscinas infantil

e adulto.

No mesmo período os tobogãs da piscina dos adultos também

foram submetidos a reparos, tais como reposição nas fibras e consertos nas

escadas. As grades das piscinas e o paisagismo também foram

revitalizados.

Também no mês de agosto foi feito um meticuloso trabalho de

reforma e recuperação geral das churrasqueiras que são disponibilizadas aos

associados nas dependências do clube.





Higienização das piscinas

As piscinas do clube foram submetidas a novos reparos e

manutenção dos brinquedos, motivo pelo qual permaneceram indisponíveis

para o uso.

Os reparos incluíram ainda a higienização completa do parque

aquático com esvaziamento, limpeza geral e troca dos filtros, num trabalho

de recuperação da qualidade da água.

O resultado deste trabalho minucioso pode ser visto pelos

usuários, que passaram a usufrui de piscinas com água límpida e

transparente, com condições ante então jamais vistas no clube.



Mudanças administrativas

O Clube da Assemp na atual gestão passou a adotar e seguir

rigorosamente as regras previstas no Regimento Interno do Clube da

Assemp.

Passou a ser obedecido também o sistema de agendamento do

espaço, com ordenamento na forma de pagamento via boleto.

E ainda, por segurança limitado o pagamento pelo acesso de

convidados extras (acima dos quatro permitidos) somente via cartão ou

boleto bancário previamente gerado no site da Assemp

(www.assempto.org.br)





Serviços Academia

Os serviços são oferecidos a associados e dependentes,

sendo que atualmente os valores cobrados são: para sócios R$ 35,00,

e para dependentes R$ 40,00. A avaliação física custa R$ 25,00.

A Academia possui 214 metros quadrados, e dispõe de 22

equipamentos indicados para as práticas de musculação,

treinamento funcional, ritmos fitness, entre outros.

Em abril de 2017, dos 8 funcionários da Academia, apenas

dois tinham carteira de trabalho assinada. Atualmente, todos os

funcionários têm suas carteiras assinadas e os direitos

trabalhistas assegurados. Além disso, os estagiários tiveram

suas condições legalizadas, por intermédio do CIEE.



Foi criada uma conta exclusiva para gerir os ganhos da

Academia, garantindo assim mais transparência nos recebimentos.

Com a adoção de um sistema de tecnologia da informação mais

adequado para a Assemp, foi possível também aos usuários da Academia

emitir boletos via online (através do site da Assemp), otimizando o

pagamento em questão de tempo e eficiência.



Representante da Assemp

A servidora e Secretária Geral da Assemp, Rosiney Coelho foi

indicada para representar a Assemp no Conselho Municipal dos Direitos da

Mulher (Comdim) que é um órgão permanente, vinculado à Secretaria

Municipal de Desenvolvimento Social (Sedes), com participação paritária do

governo e da sociedade civil, consultivo, deliberativo, fiscalizador da

implantação e implementação das políticas públicas de promoção de

atendimento e defesa dos direitos da mulher.

Antônio Tarcísio Domingues Alves foi indicado pela Assemp

para compor o Conselho Municipal de Previdência do Servidor Municipal,

assumindo como titular, na cadeira destinada a entidade representativa dos

aposentados e pensionistas, para o biênio 2017/2018, fato de que a

Assemp é a entidade classista com o maior número de aposentados,

um total de 116 inativos.



Gestão Administrativa

Foi implantada a Ouvidoria da Assemp, sendo a primeira proposta

apresentada pela nova Diretoria da Associação dos Servidores Municipais

de Palmas (Assemp) ainda durante o pleito eleitoral, dentro das “20 atitudes

para uma Assemp Melhor”,

Realização de auditoria administrativa, financeira e contábil na

instituição, onde está em fase de conclusão.

Implantação e reestruturação Plano de Saúde na Assemp –

Unimed, AMI e Vigimed.

Parcerias e Convênios com várias empresas nesta municipalidade.



Assemp Itinerante é uma proposta da Diretoria em

promover uma aproximação ainda maior com o associado

divulgando os serviços, benefícios e vantagens que a entidade

oferece aos servidores.





Obrigado pela atenção !

63 98400-3967https://www.assempto.org.br


