CHAPA 1

CONTINUAMOS NO

RUMO CERTO
GESTÃO 2018/2021

Integrantes da CHAPA 1 contam com seu apoio para continuar avançando em conquistas para os associados

ELEIÇÃO DA

18 DE ABRIL, DAS 9h ÀS 17h
LOCAIS DE VOTAÇÃO: HALL DA ALESC e HALL DO EDIFÍCIO JOÃO CASCAES

POR QUE CONTINUAR NO

RUMO CERTO?
Toda vez que uma nova diretoria toma
posse de seu cargo em uma associação, ela precisa
encontrar um rumo para os trabalhos que pretende
desenvolver. É por conta disso que começamos
esse novo mandato já tendo dado um passo
muito importante. Um passo que começou mais
efetivamente há três anos, quando ao tomar posse da
direção da AFALESC começamos a traçar metas e
prioridades que nos permitissem avançar na direção
dos interesses dos trabalhadores da Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC).
Foi esse passo, bem dado, estruturado e seguro que
nos permite hoje chegar a um segundo mandato
com uma certeza: estamos no rumo certo.
O nosso primeiro momento foi de
organizar a casa, literalmente. Era preciso, como nos
comprometemos desde nossa candidatura, dar mais
transparência ao que estava sendo feito. Somente
dando visibilidade ao que estava sendo realizado e
no que estávamos investindo, poderíamos contar
com a parceria e a confiança de nossos associados.
Quatro meses depois que chegamos já
nos deparamos com um desafio. O restaurante
do quarto andar precisou ser fechado, gerando
demissões indesejadas, rescisões contratuais de
alto valor, ações trabalhistas. Foi um momento
de grandes dificuldades, as quais foram superadas
com muito trabalho e dedicação.
Tínhamos como uma de nossas principais
bandeiras promover uma maior integração entre
servidores ativos, comissionados, aposentados e
militares da ALESC. E foi esse o caminho que
começamos a trilhar. Um caminho que vem
sendo de tamanho sucesso que hoje nos permite
sonhar (e planejar) muito mais.

Concluímos 80% do projeto da Sede
Praiana, próxima da praia, o que nos permitirá
o planejamento de atividades ainda melhores
para nossos associados a partir de agora. A
preocupação com o social nos provoca a trazer
eventos e atividades cada vez mais qualificadas
para quem confia no trabalho da AFALESC.
Desde que a AFALESC foi criada, há quase
35 anos, nunca estivemos tão perto de atender
aos desejos manifestados pelos associados desde
aquela época: a difusão da prática de esportes,
a realização de encontro culturais, sociais e
familiares. Promover a integração entre os
servidores e entre suas famílias é algo que inspira
o nosso trabalho. E assim será até 2021 quando se
encerra esse nosso segundo mandato.
Duas palavras marcam os nossos desejos
para o caminho que temos a trilhar junto a cada
um de vocês. A primeira delas é continuidade.
Tudo o que realizamos, superando todas as
adversidades neste primeiro momento nos
proporciona chegar ao ponto de hoje planejar,
por exemplo, eventos que vêm muito mais ao
encontro dos anseios por mais atividades, por um
melhor espaço para receber os associados, por um
local mais bonito e próximo a um dos maiores
atrativos que Florianópolis oferece: o mar. A
outra palavra é renovação. Ter sonhado tanto, ter
fortificado tanto nossas bases, hoje nos permite
começar a inovar, a realizar mais e melhor para
cada um de vocês que, mais uma vez, depositou
em nós a sua confiança para continuarmos
no rumo certo até 2021. Contamos com você
nesse caminho para, chegando lá, podermos
comemorar muitas novas conquistas.

PROPOSTAS

VOCÊ EM PRIMEIRO LUGAR
PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE OS SERVIDORES E ENTRE SUAS FAMÍLIAS É ALGO QUE INSPIRA O
NOSSO TRABALHO. CONHEÇA NESTA PÁGINA ALGUMAS DAS PROPOSTAS IDEALIZADAS PARA ESTA NOVA
ADMINISTRAÇÃO, TENDO COMO METAS: TRANSPARÊNCIA, INTEGRAÇÃO e PREOCUPAÇÃO COM O SOCIAL
PROGRAMA AUXÍLIO-EDUCAÇÃO

Buscar junto à Mesa Diretora da Casa a ampliação do número de vagas do “programa
auxílio-educação”, passando de uma (01) para duas (02) as vagas destinadas a atender
os dependentes de servidores da Alesc, fazendo valer o programa instituído em 2006
LANCHONETE OU CAFETERIA NO PALÁCIO BARRIGA VERDE

Garantir que os servidores e o público em geral, que acompanha as atividades do
legislativo, tenham um espaço para realizar uma alimentação balanceada, de acordo
com as normas de saúde, produtos e serviços de excelente qualidade e preço justo
RELACIONAMENTO COM OS ASSOCIADOS

Motivar e qualificar ainda mais os colaboradores que atendem na sede administrativa
da associação, mantendo os ótimos atendimento e relacionamento que estamos
conquistando na atual gestão, para defender e auxiliar os interesses dos associados
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES

Dar continuidade aos eventos que são realizados para promover a integração de
associados com integrantes da diretoria da Afalesc, como o café com o servidor, o
churrasco em homenagem ao Dia do Servidor, o baile de final de ano, entre outros
SEDE PRAIANA DOS INGLESES

Ampliar os eventos que são realizados durante o ano no espaço da Sede Praiana
dos Ingleses e, assim, fortalecer a união e a amizade entre os associados, bem como
proporcionar momentos agradáveis juntos aos seus familiares e colegas de trabalho
PESCA DA TAINHA

Realizar entre os meses de maio e junho o evento “Tainha com pirão d’água” tendo
como local a Sede Praiana dos Ingleses. A pesca da tainha é realizada de maio a julho
e faz parte do patrimônio da cultura local, movimentando as praias da região
FESTA JUNINA/JULINA

Promover no mês de junho ou julho o “Arraiá da AFALESC” na Sede Praiana dos
Ingleses. Além de movimentar a Sede neste período, o evento terá como objetivo
integrar e descontrair os associados, já que essa é uma festa bem tradicional no país
PASSEIO DE MOTOCICLETA

Realizar passeios de moto como também explorar os entornos e paisagens da cidade
ou região, proporcionando aos servidores um dia diferente da habitual rotina diária
de trabalho, já que esses passeios fazem parte do estilo de vida de algumas pessoas
NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS

TRANSPARÊNCIA

INTEGRAÇÃO

PREOCUPAÇÃO COM O SOCIAL

Ampliar as atividades recreativas entre os servidores da AFALESC, com a introdução
de novas modalidades, como paintball e trilhas. Hoje são realizados campeonatos de
dominó, canastra, sinuca, boliche e pescaria embarcada ao longo do ano
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ENTIDADE FECHOU 2017 COM SALDO POSITIVO

GESTÃO 2015-2018

UMA GESTÃO
COM GRANDES

VITÓRIAS
Em abril de 2015, quando chegamos na direção da AFALESC, começamos a traçar metas e prioridades que
nos permitissem avançar na direção dos
interesses dos servidores que representam nossa associação. Logo nos primeiros meses de gestão, já nos deparamos
com um desafio, o fechamento do restaurante, gerando demissões indesejadas. Foi um início de grandes dificuldades, as quais foram superadas com a
contribuição dos colaboradores e dos
integrantes da atual diretoria.
Uma de nossas bandeiras era promover uma maior integração entre
servidores ativos, comissionados, aposentados e militares da Alesc. E foi
esse o caminho que começamos a trilhar. Promovemos diversas atividades
nesses três anos e também nos reaproximamos das outras entidades que

representam e lutam pelos direitos dos
servidores: Sindalesc e Afipolesc.
Além disso, mantivemos e ampliamos as atividades esportivas, como os
torneios de dominó, canastra, sinuca,
boliche e pescaria embarcada que tem
a finalidade de promover a participação
dos associados e seus dependentes, além
de unir e consolidar amizades.
Também realizamos diversos cafés,
em homenagem as mulheres, as mães
e aos pais. O café durante a semana
do Servidor Público e recentemente
o Café de Boas-vindas. Desde que a
Sede dos Ingleses foi inaugurada, em
2016, já promovemos dois churrascos
em homenagem ao Dia do Servidor
Público e Dia das Crianças. No último, em outubro de 2017, tivemos a
participação de mais de 650 pessoas,
entre associados e seus familiares. Um

dia marcado pela descontração e também por atividades e brincadeiras para
animar esse dia tão especial. Além de
proporcionar momentos de descontração, essas atividades têm por objetivo
reaproximar o associados de seus colegas e também abrir mais um canal de
diálogo permanente com a diretoria.
Outro sucesso dessa gestão foram os
jantares dançantes de final de ano. Uma
festa preparada com muito carinho
e com o cuidado que você merece. Só
para você ter uma ideia, em dezembro
de 2017 mais de mil pessoas estiveram
brindando conosco na Associação Catarinense de Medicina (ACM).
Mais recentemente, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, também trouxemos duas convidadas – Aline
Ravara e Mariane Medeiros – servidoras
da Casa, para dialogar sobre “Sexualidade e Aromaterapia” com nossas associadas. As servidoras que participaram dessa atividade ficaram empolgadas.
Viu só? Juntos avançamos e conseguimos realizar diversas atividades
que movimentaram os corredores do
Palácio Barriga Verde e também na
Sede Praiana. Por isso, pedimos mais
uma vez a sua confiança para continuar
promovendo essas atividades e também
fazer ainda mais por você. Nas páginas
5, 6 e 7 você confere outras realizações
que marcaram nossa gestão.

Café do Dia Internacional da Mulher

Mais de 650 pessoas participaram do churrasco em
homenagem ao Dia Servidor e das Crianças, em 2017

resultado positivo porque adotamos alguma medidas internas que permitiram
reduzir custos, como: participação de
membros da diretoria e dos nossos colaboradores em eventos sociais realizados
por nós, sem a necessidade de terceirização dos serviços; busca por promoções
no comércio local para aquisição de produtos mais baratos para nossos eventos; e
também a participação do Sindalesc que
contribuiu com mais de R$ 58 mil no rateio das custas com o café do servidor, o
churrasco do Dia do Servidor e o jantar
dançante de final de ano.
Ainda, pagamos mais de R$ 83 mil
em ações trabalhistas e, neste momento, não temos mais nenhuma pendência na justiça. No quadro abaixo você
confere um resumo da disponibilidade
financeira no caixa da AFALESC em
31 de dezembro de 2017.

DISPONIBILIDADE EM 31/12/2017
Exercício 2017

Jantar Dançante de 2017

Conta Corrente Sicoob-Credisc
Saldo do Fundo Fixo de Caixa
Banco Santander (aplicação)
Banco do Brasil
Poupança Sicoob-Credisc
TOTAL

R$ 113.424,20
R$ 4.496,00
R$ 45.066,83
R$ 73.275,25
R$ 112.298,08
R$ 348.560,36

DIRETORIA LAMENTOU O FIM DO RESTAURANTE

Modalidade sinuca

Jantar dançante de 2017, realizado na ACM, animou
os mais de mil convidados que prestigiaram o evento

Quando assumimos a diretoria da
AFALESC, em abril de 2015, um dos
nossos principais objetivos foi dar transparência as ações realizadas dentro da
entidade. Passamos por um período
financeiro de dificuldades, com a diminuição da receita em comparação as gestões anteriores, mas graças ao esforço de
toda a diretoria e dos colaboradores que
fazem o dia a dia da AFALESC, conseguimos manter a qualidade de nossas
atividades e ainda prosperar para um cenário muito positivo.
Em 21 de março apresentamos aos
nossos associados a prestação de contas
da entidade. Além de demostrar transparência, o objetivo desse encontro foi
mostrar um balanço das transações financeiras realizadas no ano de 2017.
Encerramos 2017 com um saldo positivo de R$ 78.154,92. Chegamos a esse

Modalidade dominó

Uma das grandes perdas nesses últimos anos foi a questão do fechamento do Restaurante da AFALESC, que
ficava localizado no quarto andar do
palácio Barriga Verde. Com isso, perderam os servidores e os deputados da
Casa que contavam com aquele espaço
para realizar suas refeições e também
as dezenas de colaboradores que precisaram ser demitidos após o fechamento do restaurante.
Logo nos primeiros meses de gestão na entidade, tomamos conhecimento de um ato da Mesa Diretora
determinando o cancelamento do termo de permissão de uso firmado em
2005 entre a AFALESC e a Alesc,

bem como o processo licitatório para
uso daquele espaço público. Em 4 de
agosto de 2015 fomos notificados pela
Mesa Diretora de que tínhamos um
prazo máximo de 30 dias para fazer a
desocupação do local, onde funcionava o restaurante que atendia tanto os
nossos servidores como os deputados
estaduais da Casa.
Em setembro de 2015 cumprimos
a determinação e, infelizmente, começamos a demitir os trabalhadores do
restaurante. Ao todo, a entidade arcou
com R$ 362.539,88 em indenizações
trabalhistas e mais R$ 102.800,22 com
ações trabalhistas que foram geradas
na Justiça do Trabalho.
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INTEGRAÇÃO ENTRE AS ENTIDADES
FORTALECERAM NOSSOS SERVIDORES
Presidente
Valter assumiu
a Sede dos
Ingleses
ainda na fase
estrutural
(foto acima).
Três anos
depois, deixa
como legado
80% da sede
concluída e
pronta para uso
dos associados
(foto ao lado)

NOVA SEDE PRAIANA DOS INGLESES
FOI UMA CONQUISTA PARA OS SÓCIOS
Proporcionar lazer e mais integração
entre os associados é o que fez pulsar a
gestão do presidente Valter Damasco
para que 80% do projeto de expansão
da Nova Sede Praiana dos Ingleses fosse concluído. Três anos depois de assumir a direção da entidade, entregar esse
espaço para os sócios é motivo de orgulho, principalmente depois das muitas
adversidades enfrentadas no caminho.
Esse projeto começou a ser idealizado ainda em 2014, na gestão anterior
(2012-2015). A proposta de construção de uma sede de 800 m2 de área
construída foi levada para apreciação
e, em seguida, aprovada na Assembleia
Geral dos associados. Nesse período, o
cenário financeiro e a arrecadação da
AFALESC eram melhores.
Porém, quando assumiu a direção da entidade, em 2015, a diretoria
atual enfrentou grandes dificuldades
para dar continuidade a obra, em razão do fechamento do Restaurante
da AFALESC. Com isso, a entidade

precisou arcar com todos os encargos
e indenizações trabalhistas. Além disso, a receita mensal diminuiu e, hoje, a
entidade depende exclusivamente das
mensalidades pagas pelos associados, o
que gerou muitas dificuldades para dar
continuidade ao projeto de ampliação.
Felizmente, nesses três anos de gestão, conseguimos dar a volta por cima,
reerguer o caixa da associação e entregar 80% da Sede dos Ingleses para
nossos associados com uma grande
festa em 28 de outubro de 2016, mesma data em que se comemora o Dia do
Servidor Público.
Ao todo, foram investidos mais de
R$ 950 mil no projeto de expansão da
sede, sendo R$ 428.169,52 pagos na
gestão anterior e mais R$ 84.755,21
pagos pelo presidente Valter Damasco referente aos contratos assinados
pela administração anterior e mais R$
443.494,39 investidos pela atual diretoria. Hoje, podemos nos orgulhar de
ter uma sede como tanto sonhamos.

O PROJETO
EM 2014
Projeto da nova sede foi
apresentado e aprovado pelos
associados no início de 2014. No
final desse mesmo ano iniciaram
as obras, com área prevista em
800m² de construção.
GESTÃO 2015-2018
Em 2015 foi finalizada a parte
estrutural da obra. Em 2016
parte do projeto foi finalizado,
faltando apenas a conclusão da
parte superior. A nova sede foi
entregue e inaugurada no dia
28 de outubro do mesmo ano,
com uma grande festa (foto)
para homenagear também o
Dia do Servidor Público.

Fundamental para avançar e vencer
juntos. Assim podemos definir a reabertura do diálogo entre as entidades que
representam os servidores da Assembleia
Legislativa de SC. Essa parceria com o
Sindalesc e com a Afipolesc possibilitou
que as entidades pudessem avançar juntas em soluções para os servidores, a partir da integração e poder de participação
nas reuniões internas das diretorias.
A mais recente vitória foi conquista neste mês, no dia 5 de abril, quando
conseguimos aprovar o Projeto de Lei
Complementar nº 0008.4/2018 que
garante segurança jurídica aos servidores da Alesc. Foram intensas negociações das entidades com a presidência
da Assembleia e, depois de muita mobilização, conseguimos levar o projeto
para votação em plenário. Essa matéria foi aprovada em dois turnos pelos
deputados estaduais, por unanimidade.
Agora, o projeto está em fase final de
tramitação legislativa.
Outra vitória foram os mandados
de segurança conquistados pelos servidores ativos no Tribunal de Justiça de
Santa Catarina referente a Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI-5441).
Felizmente conseguimos garantir que
os servidores ativos não sejam descontados até que a decisão final dessa
ADI seja julgada no plenário do Supremo Tribunal Federal. Por entender
que essa ação envolveu um abalo nas
finanças dos servidores, AFALESC
e Sindalesc custearam a taxa de 15%
referente aos honorários advocatícios
previstos para os servidores.
Para o presidente do Sindalesc, “é
muito importante essa parceria. Quando as entidades caminham justas, os
servidores conseguem demonstrar força e condições de negociar com a mesa
diretora. Se as entidades não estiverem
unidas, esse movimento de negociação fica enfraquecido”, concluiu Diego
Vieira de Souza.
Com união, também conseguimos

Entidades e servidores ativos e inativos se mobilizaram pela aprovação
do PLC que garante segurança jurídica para a carreira dos trabalhadores

Durante a campanha do brinquedo foram arrecadados mais de 200 itens.
Os objetos arrecadados foram doados pelo SESC para comunidades carentes
garantir que os servidores aposentados
tivessem um aumento nos valores do
auxílio-saúde, já que haviam sido afetados com a perda do auxílio-alimentação, visto que muitos deles dependiam desse benefício para se manter.
Além dessas ações, a parceria entre
as entidades também pode ser acompanhada durante a realização do Café
do Servidor e do Jantar Dançante.
A solidariedade também aqueceu

nossos corações. Com a sua participação conseguimos arrecadar dezenas
de agasalhos e brinquedos que foram
repassados ao SESC e depois doados
para comunidades de baixa renda.
Essas foram algumas das ações
coordenadas em conjunto entre AFALESC, Sindalesc e Afipolesc. Esperamos que essa parceria ainda gere
outros resultados positivos nesta nova
caminhada que estamos pleiteando.
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ELEIÇÃO NA AFALESC

ASSOCIADOS ESCOLHEM SEUS REPRESENTANTES
A Associação dos Funcionários da
Assembleia Legislativa de Santa Catarina (AFALESC) escolhe nesta quarta-feira (18) seus novos representantes
para comandar a entidade no próximo
triênio (2018/2021). A votação terá
início às 9h e seguirá até as 17h. As urnas estarão colocadas no hall da Alesc
e no hall do Edifício João Cascaes (Av.
Hercílio Luz, 301). De acordo com o
estatuto da entidade, estão habilitados a votar os associados admitidos
no quadro social até 90 dias antes do
edital de convocação das eleições, publicado em 16 de fevereiro deste ano.
Nesta eleição teremos uma única chapa concorrendo. A coligação
“Continuamos no rumo certo” encabeçada pelo atual presidente da entidade, Valter Damasco, teve sua candidatura homologada em 19 de março e,
de acordo com o estatuto da entidade,
cumpriu com todos os requisitos especificados no Edital de Convocação.
Importante destacar que para a
eleição ser validada é preciso seu voto
e, por isso, a chapa “Continuamos no
rumo certo” conta com a sua participação para dar andamento aos projetos.

Tenho a certeza de que os
trabalhos concretizados
pela nossa equipe nos
últimos anos tiveram
resultados positivos no
atendimento aos anseios
de nossos associados.
VALTER
DAMASCO
Candidato
à reeleição
na AFALESC

CONHEÇA OS INTEGRANTES DA CHAPA 1

CONTINUAMOS NO

RUMO CERTO
– CHAPA ÚNICA –

Presidente de Honra: Tobias Wagner Junior
Presidente: Valter Euclides Damasco
1º Vice-Presidente: Nazarildo Tancredo Knabben
2º Vice-Presidente: Carlos Castilio de Mattos
1º Secretário: Luciane Dutra Meurer
2º Secretário: Rubia Carine Esbrólio
1º Tesoureiro: Olívio Armando dos Santos
2º Tesoureiro: Maria de Fátima Niehues Barreto
CONSELHO DELIBERATIVO
1º Membro do Conselho: Wellington José Zomkowski
2º Membro do Conselho: Altemir Bez
3º Membro do Conselho: Luiz Gonzaga de Lima
4º Membro do Conselho: Itamar Pires Pacheco
5º Membro do Conselho: Marcelo Avian Espinoza
SUPLENTES DO CONSELHO DELIBERATIVO
1º Suplente do Conselho: Edson Luiz da Silva Amorim
2º Suplente do Conselho: Ari de Freitas Cunha
3º Suplente do Conselho: Dulce Maria da Costa Faria
4º Suplente do Conselho: Laurici Silva do Herval
5º Suplente do Conselho: Lezir Maria Carpes
CONSELHO FISCAL
1º Membro do Conselho: Victor Inácio Kist
2º Membro do Conselho: João de Aquino Conceição Neto
3º Membro do Conselho: Mansur Melquiades Elias Junior
SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL
1º Suplente do Conselho: Ciro Silveira
2º Suplente do Conselho: Claudir José Martins
3º Suplente do Conselho: Celio Cesar da Silva
* 1/3 da chapa é composta por servidores aposentados
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