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 As obras na Sede Praiana da 

Afalesc, nos Ingleses, estão 

sendo finalizadas. O 

obje�vo é acelerar os 

serviços para que a nova 

sede possa dispor deste 

novo espaço para a 

realização de a�vidades 

sociais e eventos.  A 

associação formou uma 

comissão para acompanhar 

as obras, sendo cons�tuída 

pelo presidente da Afalesc, 

Valter Euclides Damasco, o 

vice-presidente, Olivio 

Armando dos Santos; a 

Segunda secretária, Maria 

de Fá�ma Niehues Barreto; 

o membro do conselho 

delibera�vo, Luiz Gonzaga 

de Lima e o membro do 

conselho fiscal, e 

presidente, Paulo Henrique 

Rocha Faria Júnior.  A área  

externa já foi rebocada e 

internamente foi realizado o 

acabamento com a 

instalação de pedras  nos 

banheiros, cobertura de 

gesso no teto, realização de 

reboco dos muros, 

instalação das janelas e 

reforma na área de 

churrasqueira nos espaços 

livres. Segundo Valter, a 

reforma tem o obje�vo de 

preparar as novas 

instalações para a próxima 

temporada de verão em que 

os campistas irão dispor de 

um novo espaço de lazer 

com maior conforto para 

realização de suas 

a�vidades e a todos os 

associados que escolhem a 

Praia dos Ingleses para 

veranear. ‘’Estamos  

empenhados na 

revitalização deste espaço 

de lazer que durante 

décadas foi palco de 

eventos que marcaram a 

história da Afalesc e 

estamos no rumo certo para 

fortalecer os vínculos de 

união e respeito aos 

associados, focando no bem 

estar social e na valorização 

de nosso patrimônio. 

As fotos da reforma podem ser visualizadas no site da Afalesc: www.afalesc.org.br

 
OBRAS ESTÃO SENDO FINALIZADAS PARA PRÓXIMA TEMPORADA DE VERÃO

Sede Praiana nos Ingleses

Falta pouco para a Afalesc concluir as obras da nova Sede Praiana nos Ingleses. Um novo espaço  para os associados e campistas

fotos: Rubenvaldo da Silva



A Afalesc já encaminhou à presidência da 

Alesc três pedidos de audiência para tratar 

da reposição do auxílio-educação.  O 

auxílio necessita ser reajustado diante do 

a u m e n t o  d a s  m e n s a l i d a d e s  d o s 

estabelecimentos de ensino frequentado 

pelos associados e seus dependentes.  

Estamos aguardando o posicionamento 

da presidência  para discu�r esta pauta, 

por se tratar de um bene�cio importante 

para o aprimoramento profissional dos 

servidores da Alesc e seus dependentes.

Conforme declaração do presidente da 

Alesc nos meios de comunicação de que 

existe questão consolidada a respeito do 

pagamento de l icenças-prêmio aos 

servidores com tempo para se aposentar, 

e s p e ra m o s  q u e  s e j a  c o n c l u í d a  a 

regulamentação para seu pagamento o 

mais rápido possível, uma vez que 2016 é 

ano eleitoral. Esta é a expecta�va dos 

servidores que dedicam sua vida ao 

Parlamento e desejam encerrar suas 

carreiras. Mesmo com um quadro efe�vo 

que diminui a cada ano o Poder Legisla�vo 

possuí um corpo funcional, em a�vidade 

meio e fim, que já foi considerado 

referência nacional.

 A Afalesc sempre reconheceu o trabalho 

dos servidores que dedicam sua vida ao 

Po d e r  L e g i s l a� vo  e  n e sta  e d i çã o  

parabanizamos o consultor Legisla�vo, 

Neroci da Silva Raupp. O servidor, quando 

no exercício de procurador adjunto da 

Alesc, preparou e protocolou junto ao 

Supremo Tribunal Federal (STF), em 

Brasília, a defesa dos servidores do Poder 

Legisla�vo, contra a Ação Direta de 

Incons�tucionalidade (ADI) nº5.441, de 

origem do governo do Estado,  dispondo 

sobre a ilicitude de servidores públicos 

efe�vos incorporarem no salário valores 

referentes à ocupação temporária de um 

cargo ou função de confiança.  Parabéns, 

Neroci, por sua dedicação e por estar 

sempre à frente na defesa dos direitos dos 

servidores da Alesc.
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Editorial

Nesta primeira edição do Jornal da 

Afalesc queremos parabenizar todas as 

associadas pelo Dia Internacional da 

Mulher, comemorado em 8 de março. 

Esta é uma data histórica que merece 

ser referenciada por todas as mulheres, 

servidoras em a�vidade e aposentadas 

da Alesc, bem como as comissionadas 

e militares que dedicam suas vidas ao 

serviço público. 2016 será o ano dos 

aposentados e associados, pois 

entendemos que os nossos colegas 

merecem respeito e atenção. Estamos 

de portas abertas para receber nossos 

amigos para uma boa conversa e um 

cafezinho e pode ter certeza de que 

sua visita nos trará muita alegria. O 

aposentado precisa e deve par�cipar 

dos eventos realizados pela associação, 

uma vez que as a�vidades sociais, 

culturais e espor�vas fortalecem o 

convívio social,  a dinâmica de grupo e 

o encontro com os colegas. Em breve 

estaremos encaminhando a todos os  

associados a programação do Fes�val 

Espor�vo e informamos que o torneio 

de dominó ainda con�nua com as 

inscrições abertas até o dia 7 de abril. 

No dia 31 de março (quinta-feira) 

aconteçe Assembleia Geral de 

prestação de contas da Associação e a 

sua par�cipação é importante para 

fiscalizar as ações da diretoria, pois  

sempre primamos pela transparência 

total de nossas ações, respeitando e 

honrando as contribuições de nossos 

associados.

http://www.afalesc.com.br


Afalesc comemora o Dia Internacional da Mulher

No dia sete de março a Afalesc promoveu 

Café Colonial em Comemoração ao Dia 

Internacional da Mulher (8 de março). A 

c o n f r a t e r n i z a ç ã o  a c o n t e c e u  n o 

restaurante dos deputados, ocasião em 

que as associadas foram recepcionadas 

nos períodos da manhã e tarde. Na 

homenagem as associadas, o presidente 

da Afalesc, Valter Euclides Damasco 

agradeceu o comparecimento e ressaltou 

a importância de referenciar o Dia 

Internacional da Mulher, por se tratar de 

uma data histórica. Segundo o presidente,  

as servidoras do Poder Legisla�vo 

Catar inense  são  merecedoras  do 

re co n h e c i m e nto  p e l o  t ra b a l h o  e 

dedicação ao Parlamento. Neste evento a 

associação realizou o sorteio de jantares 

na Churrascaria Ataliba, sendo cinco 

convites no período da manhã e mais 

cinco a tarde. A diretoria da Afalesc 

agradece a par�cipação das associadas, 

servidoras em a�vidade, aposentadas, 

comissionadas e militares, enfa�zando 

que neste ano a associação estará 

ampliando a comunicação com os 

aposentados, por ser imprescindível sua 

p a r � c i p a çã o  n a  p ro g ra m a çã o  d e 

a�vidades sociais, nas confraternizações, 

no Fes�val Espor�vo e no tradicional Baile 

de final de Ano.

Agora a Afalesc tem convênio com a Churrascaria Ataliba

Associadas receberam homenagem no Restaurante dos deputados e participaram de sorteio de brindes
fotos: Rubenvaldo da Silva

Convênio Churrascaria Ataliba: preço acessível, espaço para eventos e atendimento de segunda a segunda

Churrascaria Ataliba agora é a mais nova opção para os associados e seus dependentes. Tradição, atendimento de excelência e preço acessível

A Afalesc informa que dispõe de novos 

convênios com estabelecimentos de 

alimentação destacando o restaurante dos 

servidores da Alesc, a Lanchonete do Senac, o 

Restaurante Vó Tereza. A associação agora 

tem convênio com a Churrascaria Ataliba. A 

Casa tem tradição em Florianópolis e um 

cardápio de qualidade para atender os 

associados, servidores da Alesc, seus 

dependentes e deputados. O Ataliba está 

aberto de segunda a segunda, com espaço 

para jantares e eventos. Para saber mais é só 

acessar o site: www.ataliba.com.br



Ordem           Descrição                                          Valor

10                  Disponivel                                          715.161,46
20                  Caixa                                                 1.500,00
30                  Fundo fixo                                          3.000,00
40                  Banco do Brasil                                 10.300,43
50                  Besc conta 9565-9                             2.822,49
60                  Credisc Conta 583-9                          302,33
70                  Credisc Conta 787-0                          604.671,38
80                  Poupança Credisc                              36.929,35
90                  Banco Santander                                25.412,55
100                Poupança Credisc                              30.222.93
110                Aplicação Credisc
120                Aplicação Banco do Brasil
130                Contas a Receber
140                Assembleia                                         37.191,01
150                Outros                                                 210.149,47
160                Adiantamento de Salário                    8.662,00
170                Adiantamento a Fornecedores
180                Estoques
190                Almoxarifado
200                Total Ativo Circ.                                   971.163,94
210                Permanente
220                Investimentos                                     15.968,77
230                Imobilizado Líquido                            2.950. 299,02
240                Total Ativo                                           3.937.431,73

Ordem              Descrição                                            Valor

10                  Exigivel                                                  
20                  Convênios                                              281.619,39
30                  Fornecedores                                         1.212,78
40                  OBRIGAÇÕES FISCAIS                                 
50                  ICMS/Cofins                                           38,33
60                  Imposto de Renda na Fonte                   2.318,99
70                  Contribuição Sindical                         
80                  Empréstimo Bancário                               
90                  FGTS a recolher                                    3.111,40
100                Salários a Pagar                              
110                INSS a recolher                                      8.325,91
120                Mensalidade Sind
130                Pensão Alimentícia
140                Provisões                              
150                Férias                                                     8.557,62
160                13º Salário               
170                Total Passivo Circulação                        305.184,42
180                Não exigível
190                Patrimônio                                              1.535,315,75
200                Superavit Acumulado                             2.808.750,52
210                Défict do Exercício                                 711.818,96
220                Total Passivo                                          3.937.431,73

Ordem              Descrição                                                   Valor

10 (+)           Mensalidades                                                 1.030.514,72
20 (+)           Receita de Convênios                                    85.413,27
30 (+)           Receitas do Restaurante                               1.143.443,06
40 (-)            ICMS e CONFINS                                          89.237,97                                 
50 (-)            Custos de Alimentos                                      944.527,21
60 (-)            Despesas com pessoal restaurante               946.030,85             
70 (-)            Despesas Administração Restaurante           57.493,02
80 (-)            Despesas Pessoal Associação                      384.602,23                               
90 (-)            Despesas Administração Associação            607.254,01
100 (-)          Despesa Bancária A associação                    13.727,66                              
110 (-)          Juros Bancários
120 (-)          Despesa Bancária Restaurante                     4.216,35
130 (-)          Multas e Infrações
140 (+)         Receita Financeira                                         75.899,29                             
150 (=)         Déficit do Exercício                                        711.818,96                                               

O Conselho Delibera�vo da Afalesc está convocando os 

associados para Assembleia Geral a ser realizada no dia 

31 de março (quinta-feira), tendo como pauta a 

prestação de Contas da Afalesc ao ano exercício de 2015 

(1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015) e 

apreciação do Relatório de A�vidades do ano em curso. 

A AGE será realizada no Plenarinho Deputado Paulo 

Stuart Wrigth, às 14h, em primeira convocação, com a 

presença dos associados que representem, no mínimo, 

o número total de votos; em segunda chamada com a 

metade mais um, e em terceira chamada com qualquer 

número. 

Balanço do exercício 2015

Dia 31 de março tem Assembleia Geral da Afalesc

Festival Esportivo da Afalesc

Neste mês de março inicia o Fes�val Espor�vo da Afalesc 

sendo o dominó a primeira modalidade de compe�ção. As 

inscrições para o torneio iniciaram no dia 16 de março e 

encerram no dia 7 de abril. A Associação informa que é 

obrigatória a inscrição do jogador reserva, sendo que as 

inscrições estão sendo realizadas na secretaria da 

Associação e as compe�ções vão acontecer no restaurante 

dos deputados no dia 11 de abril, a par�r das 19h30min. 

Após o Torneio de dominó  iniciam as compe�ções de 

canastra, sinuca, boliche e pescaria.

Dominó Afalesc - Inscrições de 16 de março a 7 de abril

A�vo
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