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DEVER CUMPRIDO!

Após anos de estagnação, a Afalesc está em 
ordem e as finanças em dia. Resgatamos a união, 

a amizade e a autoes�ma dos associados. 

Gestão anterior Gestão atual

O auxílio-saúde dos servidores do 
Poder Legisla�vo foi aprovado em 

2013 e a Afalesc teve 
par�cipação, junto com o 

Sindicato, na gestão anterior, das 
negociações e reivindicações com 

a Mesa da Alesc.    Pg.5

Os Associados votam dia 30 de 
abril. Duas chapas concorrem ao 

pleito. Confira a nominata completa 
e saiba os locais de votação. Pg.8

ELEIÇÕES AFALESC

AUXÍLIO-SAÚDE: 
Vitória dos servidores

Permanência da Afalesc no espaço 
público ocupado pelo restaurante 
não é ilegal e traz bene�cios aos 
servidores e parlamentares. Pg.4

RESTAURANTE DA ALESC

Artigo: Gestão Profissional
Izauro Luiz Pereira. Pg.3



   Nesta edição, o Jornal da Afalesc apresenta 

retrospec�va das principais a�vidades e ações 

realizadas pela diretoria, resultado de uma 

administração que pensa no bem estar de seus 

associados. A Afalesc valoriza seu patrimônio, faz 

planejamento de suas a�vidades com gestão 

profissional, sem amadorismo, apresentando 

resultados . Em abril de 2015, a atual diretoria  

despede-se dos associados. Transparência é a 

palavra de ordem. Compromissos honrados e as 

finanças em dia. O respeito aos sócios, servidores 

efe�vos, a�vos e aposentados, comissionados e 

militares, é imprescindível. O lazer, as a�vidades 

recrea�vas e sociais seguem pontualmente o 

cronograma. A Afalesc pensa no futuro e a 

reforma da sede praiana, nos Ingleses, está se 

tornando realidade. Muito além de promover 

seus eventos sociais, a Afalesc também tem 

par�cipação histórica nas vitórias dos servidores 

da Alesc e junto com o Sindicato, em gestões 

passadas,  se fez presente e muito bem 

representada nas reivindicações e conquistas. 

Passou rápido, mas valeu !

Agradecemos a todos os associados pelos momentos de confraternização e alegria nestes três anos
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Fui eleito pelos associados, em 2011, para dar con�nuidade a 

um trabalho de recuperação da Afalesc, após anos de 

estagnação administra�va, social e financeira.  Colocamos a 

casa em ordem, saneamos as finanças e  implementamos 

a�vidades recrea�vas e sociais. Promovemos sorteios e 

premiações nas datas comemora�vas para aproximar e 

fortalecer a amizade, a união e a autoes�ma dos associados.

Agora, estamos inves�ndo no patrimônio da Afalesc e não 

tomamos nenhuma inicia�va sem antes consultar os 

associados, servidores a�vos, aposentados, comissionados e 

militares, acatando as deliberações da Assembleia Geral. 

Primamos pela transparência de nossas ações.

A reforma da sede praiana e do camping, nos Ingleses, foi 

realizada com recursos próprios da Associação e na próxima 

temporada de verão, em 2016, o associado vai usufruir de uma 

nova sede com restaurante e 10 flats, dividos em quarto, 

cozinha integrada, banheiro, tudo mobiliado e clima�zado.

Temos a necessidade de adquirir mais um espaço, próximo da 

Alesc, para a realização de nossos eventos, encontros e 

confraternizações, pois a sede penhasco encontra-se 

interditada para realizações de a�vidades recrea�vas. 

Necessitamos deste espaço e esperamos que a próxima gestão 

tenha empenho neste propósito.

A Afalesc está com as contas em dia e mesmo com as obras em 

conclusão, ainda possuímos um lastro financeiro para o 

término deste mandato, deixando um saldo posi�vo para que 

a próxima gestão caminhe com segurança.

Nossas ações agora estão focadas no restaurante e na 

lanchonete e estamos negociando com a Mesa da Alesc e 

dialogando com o presidente, deputado Gelson Merísio, a 

renovação do termo de permissão de uso deste espaço, uma 

vez que, em 2014, a Mesa anterior iniciou, por meio de ato,  a 

deflagração de licitação do espaço. Isso nos preocupa.

Apresentamos o parecer jurídico ao presidente, solicitando a 

permanência da Afalesc neste espaço e informando que o 

Poder Legisla�vo não sofrerá nenhum prejuízo, muito pelo 

contrário, ainda saíra ganhando.

Chegando ao término do meu mandato, quero agradecer a 

todos que depositaram confiança em mim e  no trabalho 

realizado ao longo destes três anos. Referente ao meu jeito de 

agir e pensar, se como presidente, na direção da Afalesc, fui 

ríspido ou intransigente, peço desculpas. Muitas vezes fui mal 

interpretado e lamento, uma vez que estava defendendo os 

interesses de todos os associados e jamais pensando em meus 

propósitos pessoais. 

de resultados
A Afalesc está com as contas em dia e mesmo com as 

obras em conclusão, ainda possuímos um lastro financeiro 

para o término deste mandato, deixando um saldo posi�vo 

para que a próxima gestão caminhe com segurança.

Por Izauro Luiz Pereira
Presidente da Afalesc Gestão

Ar�go

Ação Realizada - Uma nova sede para a temporada de verão em 2016 



Em dezembro de 2014, a Mesa da Alesc, na 
gestão anterior, por meio de ato ( 20/2014 e 
03/12/2014), determinou a deflagração de 
processo licitatório para uso do espaço 
público e o cancelamento do termo de 
permissão de uso firmado com a  Afalesc em 
2005.

O PLEITO

A Associação pleiteia a renovação do contrato 
e teme que a licitação abra caminho para que 
novo empreendimento possa explorar o 
espaço com oferta de valores fora da 
realidade. O restaurante é frequentado  pelos 
servidores, deputados e pelos  cidadãos 
catarinenses que buscam no Poder Legisla�vo 
a resolução de suas reivindicações.

PREÇO JUSTO

Hoje, a Afalesc administra o restaurante e a 
lanchonete oferecendo alimentação de 
qualidade e preço justo, com valores abaixo 
dos que são ofertados na cidade. A Associação  
prevê que, com a realização da licitação, 
haverá aumento nos preços. Vale lembrar que 
muitos dos associados que u�l izam o 
restaurante estão com suas margens acima do 
percentual de 30%.

DEMISSÕES PREVISTAS

A diretoria da Afalesc avalia que a perda do 
espaço irá gerar um prejuízo social com a 
rescisão de contrato de trabalho dos 38 
funcionários da Afalesc que prestam seus 
serviços no restaurante, causando impacto 
em suas famílias que sobrevivem em função 

d a s  a � v i d a d e s  r e a l i z a d a s  p o r  e s t e s 
trabalhadores.
 

LEGALIDADE

A diretoria da Afalesc encaminhou ao 
presidente da Alesc, deputado Gelson 
Merísio, pareceres elaborados pelo advogado 
Anderson dos Reis Bellaguarda, assessor 
jurídico da Associação,  informando que não 
existe nenhuma ilegalidade que impeça a 
Afalesc de con�nuar explorando o espaço 
público.  De acordo com assessoria jurídica, a 
manutenção do espaço traz bene�cios aos 
serviços oferecidos pela associação e 
nenhum custo para a Alesc, uma vez que os 
recursos arrecadados com a alimentação são 
rever�dos diretamente aos servidores e 
deputados, na forma de a�vidades sociais, 
recrea�vas, culturais e espor�vas.
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PREÇO JUSTO E ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE
Restaurante Alesc

Buscando sensibilizar os 
membros da Mesa  e o 

presidente da Alesc, 
deputado Gelson Merísio, a 

Afalesc reivindica a 
renovação do Termo de 

Permissão de uso do espaço 
público do restaurante e 
informa que  não  existe 

nenhuma ilegalidade para a 
Alesc e a Associação.   

O restaurante e a Lanchonete do Poder Legisla�vo atendem diariamente os 
servidores, os parlamentares e os cidadãos catarinenses

Pelo exposto, concluí-se que, após o 
cotejo da doutrina já declinada, 

conjugada com os julgados do Poder 
Judiciário, se pode armar, com toda 
certeza, que o termo de permissão de 
uso de bem público, a título precário, 

não necessita de licitação para ser 
rmado, não sendo ilegal o ato 

administrativo que autoriza 
diretamente tal avença, em 

proeminência do interesse público.

Parecer Assessoria Jurídica
da Afalesc

Jurisprudência

REEXAME NECESSÁRIO - AÇAO CIVIL PÚBLICA 
- ARTIGO 1º, IV E VI DA LEI 7437/85 - 

PRESERVAÇAO DO INTERESSE COLETIVO E DA 
ORDEM URBANÍSTICA - USO DE BEM COMUM 

DO POVO - ARTIGO 99, I DO CÓDIGO CIVIL - 
QUIOSQUES NA PRAÇA - OUTORGA A 

PARTICULAR ATRAVÉS DE PERMISSAO OU 
AUTORIZAÇAO - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA 
LICITAÇAO - ANÁLISE DOUTRINÁRIA SOBRE OS 

INSTITUTOS, CONJUGADA COM A PREVISAO 
DO ARTIGO 175 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 

DO ARTIGO 2º DA LEI 8666/93 - ATO 
ADMINISTRATIVO UNILATERAL E 

DISCRICIONÁRIO - AUSÊNCIA DE QUALQUER 
ATO FORMAL CEDENDO O USO DO LOCAL - 

EXIGÊNCIA DE REGULARIZAÇAO DO USO DO 
BEM PÚBLICO - REFORMA DA SENTENÇA - 
JULGAMENTO PROCEDENTE DO PEDIDO - 

DECISAO UNÂNIME. -O uso de bem comum do povo 
pode ser outorgado a particular através de permissão ou 
autorização, atos administrativos discricionários e que 

prescindem de prévia licitação. -Considerando o interesse 
coletivo na utilização da praça, impõe-se ao Município a 

regularização do espaço público. (TJ-SE - REEX: 
2012210227 SE , Relator: DES. ROBERTO EUGENIO 

DA FONSECA PORTO, Data de Julgamento: 
18/06/2012, 1ª.CÂMARA CÍVEL) (Grifo)

Os recursos arrecadados 
com alimentação são 

revertidos aos servidores e 
aos parlamentares, pela 

Afalesc, através de 
atividades sociais, 

recreativas e culturais.



AFALESC TEM PARTICIPAÇÃO NAS CONQUISTAS DOS SERVIDORES

A  Afalesc é uma organização que promove atividades 

sociais, recreativas e culturais e também está engajada 

na defesa dos interesses dos servidores da Alesc. 

Nossa história é marcada por ações conjuntas com o 

sindicato, em gestões passadas, na construção de 

pautas de reivindicações e negociações junto à Mesa. 

Apoiamos o sindicato na reivindicação em defesa do concurso 

público na Alesc. Sete anos após o concurso público de 2002, a 

Associação, na gestão do ex-presidente Zulmar Hermógenes 

Saibro, e o Sindicato, na gestão do ex-presidente Rubenvaldo da 

Silva, atuaram unidos pela realização do certame público. Após 

extensa negociação com a Mesa da Alesc, por meio de diálogo 

democrá�co, garan�ram a sua consolidação. O concurso foi 

realizado com vagas para analista legisla�vo e técnico legisla�vo 

em áreas específicas.  Até o início de 2014, a Afalesc e a diretoria 

anterior do sindicato, encaminharam pauta à Mesa da Alesc 

destacando a necessidade de novo concurso público para todas 

os setores da administração do Poder Legisla�vo.
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A conquista do auxílio-saúde foi uma reivindicação dos servidores do Poder 

Legisla�vo e a Afalesc esteve junto com o sindicato, na gestão do ex-

presidente Rubenvaldo da Silva,  par�cipando das deliberações. O auxílio-

Saúde foi aprovado pela Mesa da Alesc, na presidência do deputado Joares 

Pon�celli, no final de 2013, regulamentado pelo deputado Romildo Titon, 

então presidente do Poder Legisla�vo, e tem sua aplicação realizada pela 

atual gestão da Mesa da Alesc, presidida pelo deputado Gelson Merísio.
Sindicato e Afalesc em audiência com deputado Jorginho Mello

CONCURSO PÚBLICO DE 2009:  VITÓRIA
DO SINDICATO E DA AFALESC

Diretoria do Sindalesc e da Afalesc em audiência com o deputado Joares Pon�celli

SINDICATO E ASSOCIAÇÃO UNIDOS NA APROVAÇÃO
 DA REFORMA ADMINISTRATIVA EM 2006

AUXÍLIO-SAÚDE APROVADO EM 2013:
AFALESC PARTICIPOU DESTA CONQUISTA

AFALESC,SINDALESC E AFIPOLESC JUNTOS
 NA DEFESA DOS APOSENTADOS EM 2013

CONQUISTAS DOS SERVIDORES COM O APOIO DA AFALESC

Reposição Salarial

Aumento do vale-alimentação e concessão
do abono de final de ano (2004)

Concessão de 100% de vale-alimentação 
aos aposentados (2005)

Realização do concurso público de 2009

Reforma Administra�va da Alesc (2006)

Audiência Pública convocada pelo Sindicato na gestão do ex-
presidente, Romário da Silva, para apresentar o projeto de Reforma 

Administra�va antes de sua aprovação.

Presidente da Afalesc, Izauro Luiz Pereira, representando a associação na 
manifestação realizada na Sede do Ministério Público de SC, contra a re�rada 

do vale-alimentação dos aposentados da ALESC, do TJSC e do TCE/SC



INVESTIMOS NO LAZER E NO
BEM ESTAR DOS ASSOCIADOS

Em fevereiro, quando iniciam os trabalhos na Assembleia 
Legisla�va, a diretoria da Afalesc recepciona os 
associados com o Café de Boas Vindas. Este evento  abre 
o calendário de a�vidades sociais e recrea�vas do ano e 
já se tornaram tradicionais:

MARÇO: A Associação organiza o café colonial em 
homenagem as servidoras da Alesc,  pelo Dia 
Internacional da Mulher.

 : Da mesma forma a Afalesc presta homenagens MAIO
as mães associadas.

 : Acontece a Feijoada da Integração. A�vidade JULHO
social realizada na sede praiana, nos Ingleses.  

AGOSTO: Os associados recebem homenagem pelo Dia 
dos Pais.

SETEMBRO: acontece o Café Colonial para marcar o 
Encontro dos Aposentados. 

OUTUBRO:  A Afalesc está presente na Semana do 
Servidor Público, no Poder Legisla�vo. Em 2014, a 
Associação realizou o sorteio de 100 cheques, no valor de 
R$1.000,00 aos servidores e também realizamos o 
almoço de confraternização pelo dia do servidor.

 Em comemoração ao Dia das Crianças a Afalesc distribui 
convites do Brinca Mundi para os dependentes de nossos 
associados.

DEZEMBRO: a Afalesc encerra o calendário de a�vidades 
realizando o maior de seus eventos, o Jantar Dançante.

FESTIVAL ESPORTIVO: o Fes�val Espor�vo da Afalesc é  
evento esperado pelos associados. Laurici Silva do Herval 
é o primeiro secretário da Associação e coordenador das 
a�vidades. Na programação de 2015, ele informa que o 
Fes�val Espor�vo terá início em abril e maio, com o 
torneio de dominó. Em junho e julho é a vez da canastra. 
Em agosto acontece as compe�ções de sinuca e em 
setembro é a vez da pescaria e do boliche.

Associação organiza calendário de eventos o ano inteiro

Café colonial da Afalesc
Na programação de atividades promovidas pela 

Afalesc, o café colonial comandou os encontros. 

Evento criado, nesta gestão, para promover o 

bem estar e a aproximação dos associados, o café 

colonial tem o objetivo de celebrar e 

confraternizar. As atividades sociais promovidas 

pela Afalesc são, em sua maior parte, realizados 

na Alesc, na Sede Praiana, nos Ingleses, e em 

outros locais, conforme a programação.  

A�vidades promovidas
pela Afalesc
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Jantar Dançante da Afalesc

O calendário de eventos da associação encerra no mês de dezembro, 

ocasião em que acontece o Jantar Dançante da Afalesc, sendo a 

festa mais esperada  pelos associados. Em 2014, a Afalesc organizou 

e promoveu o evento na Associação Catarinense de Medicina 

(ACM). Ambiente requintado com serviço de buffet de alto padrão. 

Muita alegria e confraternização, animada pelo  grupo musical 

Evidence Band Show. A diretoria da Afalesc não mediu esforços para 

oferecer o que a de melhor e com qualidade aos associados.
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confraternização com diversão, amizade e qualidade



ELEIÇÃO DA AFALESC 2015

CHAPA 2 - INOVA AFALESC

Presidente de Honra: Paulo Ricardo Merlin

Presidente: Carlos Henrique Monguilho�
Vice-Presidente: Rosangela Rosa
2º Vice-Presidente: Marcio Welter
1º Secretário: Ricardo Almeida
2º Secretário: Terezinha Boener Pickler
1º Tesoureiro: Welligton José zomkowski
2º Tesoureiro: Daniel Adriano Mafra 

Conselho Delibera�vo

1º Membro do Conselho:Isabella de Araujo Brand Flores 
2º Membro do Conselho: Roberio de Souza
3º Membro do Conselho: Rubens Manoel Jus�no
4º Membro do Conselho: Ivone de Fa�ma Bonomini 
5º Membro do Conselho: Araci Francisca da Silva

Suplentes do Conselho Delibera�vo

1º Suplente do Conselho: Paulo Roberto Arenhart
2º Suplente do Conselho: Fabio Sousa Queiros
3º Suplente do Conselho: Marcela Diniz dos Santos
4º Suplente do Conselho: Paulo José Rosa
5º Suplente do Conselho: Solon Soares

Conselho Fiscal

1º Membro do Conselho: Julio Barbosa Ma�auda
2º Membro do Conselho: Salvio Zulmar de Souza
3º Membro do Conselho: Daniel Domingos de Souza

Suplentes do Conselho Fiscal

1º Suplente do Conselho: José Souza Filho
2º Suplente do Conselho: Rosvite Inez Machry
3º Suplente do Conselho:  Manoel Renato Back

Eleição da Afalesc 2015  
Dia 30 de abril (quinta-feira)

Horário de votação: das 9h às 17h

Local: hall da Alesc (Palácio Barriga Verde)
hall do Edifício João Cascaes 

 Avenida Hercílio Luz

A Afalesc informa que a inscrição das duas chapas foram homologadas no dia 
09/04/15, após conferência dos requisitos especificados no Edital de Convocação, 
em reunião convocada pelo presidente do conselho deliberativo. Participaram da 
reunião representantes das duas chapas: Chapa1- Rumo Certo e Chapa2 - Inova 
Afalesc. Os representantes decidiram que a divulgação de materiais de campanha 
somente ocorrerá a partir do dia 16 de abril. A eleição será realizada no dia 30 de 

abril, das 9h às 17h. A votação acontece em dois locais: no hall de entrada da 
Alesc e no hall do Edifício João Cascaes, na Avenida Hercílio Luz. Os mesários e 

os escrutinadores serão indicados pela chapa.

CHAPA 1 - RUMO CERTO

Presidente de Honra: Maria Luiza da Silva Dalbosco

Presidente: Valter Euclides Damasco
Vice-Presidente: Olivio Armando dos Santos
2º Vice-Presidente: Carlos Cas�lio de Ma�os
1º Secretário: Joyce dos Santos Alves
2º Secretário: Maria Fá�ma Niehues Barreto
1º Tesoureiro: Zulmar Hermógenes Saibro
2º Tesoureiro: Celio Cesar da Silva 

Conselho Delibera�vo

1º Membro do Conselho: Victor Inácio Kist
2º Membro do Conselho: Tobias Wagner Junior
3º Membro do Conselho: Luiz Gonzada de Lima
4º Membro do Conselho: Rubens Chaves Vargas
5º Membro do Conselho: Rafael Ghisi Dutra

Suplentes do Conselho Delibera�vo

1º Suplente do Conselho: Lino José Damiani Destro
2º Suplente do Conselho: Ari de Freitas Cunha
3º Suplente do Conselho: Rubia Carine Esbrólio
4º Suplente do Conselho: Iwana Lucia Lentz
5º Suplente do Conselho: Laurici Silva do Herval

Conselho Fiscal

1º Membro do Conselho: Paulo Henrique Rocha Faria Júnior
2º Membro do Conselho: Ciro Silveira
3º Membro do Conselho: Mansur Melquiades Elias junior

Suplentes do Conselho Fiscal

1º Suplente do Conselho: Lezir Maria Carpes
2º Suplente do Conselho: Claudir José Mar�ns
3º Suplente do Conselho: Messias Marciano de Souza Neto
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