
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO TESOURO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

Surgimento e Trajetória 

 

Há de se destacar os vários encontros e reuniões internas no Tesouro do Estado, com os 

Diretores e alguns funcionários convidados, sob a coordenação do Diretor Geral da época, Sr. 

Valdir da Luz Macuco, que movidos em seus ideais pelo bem-estar, segurança, obrigações e 

direitos e melhor convivência, a ideia após período de ampla discussão e sugestões, foi acatada 

por unanimidade, no sentido da fundação de uma entidade de classe.  

Assim, no dia 19 de outubro, do ano de 1963, era fundada a Associação dos Funcionários 

do Tesouro do Estado de Santa Catarina, adotando a sigla AFTESC.  

Teve como seu primeiro Presidente, o Sr. Valdir da Luz Macuco.  

Em seguida, foram tomadas as devidas providências no que tange à elaboração do seu 

Estatuto, bem como seu registro em cartório.  

A Entidade passou a contar com o apoio dos chefes de serviços e coordenadores, 

principalmente, de Vilmar Pinto de Lemos, Antônio Carlos Vieira e Rui de Vasconcelos Baldança, 

sucessores do Sr. Valdir da Luz Macuco.  

A data de 19 de outubro, de cada ano, dia da fundação da AFTESC é comemorada, 

festivamente. Nos 57 anos de existência, muitas Diretorias Executivas já se sucederam, e todas, 

deram sua parcela de eficiência administrativa.  

Valho-me de tal oportunidade para expor e faço parte, com orgulho, dos funcionários 

que na ocasião assinaram a Ata de Fundação de nossa Associação, considerados sócios 

Fundadores destacando que fui o 2º Presidente e, posteriormente, nos anos seguintes exerci os 

cargos de 1º Tesoureiro e de 1º Secretário. Ultimamente, por dois mandatos consecutivos 

ocupei o cargo de Diretor Financeiro, graças à confiança que em mim, sempre, foi depositada.  

Nos primeiros anos de nossa existência, não possuíamos sede própria, sendo que nossas 

reuniões eram efetuadas nas dependências do Tesouro do Estado.  

Diante das circunstâncias e da necessidade de um local próprio para organização de seus 

documentos, bem como, dar o melhor atendimento ao associado, partimos em busca desta 

condição, quando por alguns anos tivemos a sede instalada em locais diversos da cidade, 

arcando com o pagamento de aluguéis.  

Daí, então, começou a despertar o interesse de possuir uma sede de nossa propriedade, 

ideia que foi bem aceita, razão porque, a Diretoria da época, numa feliz iniciativa, adquiriu por 

compra, com pagamentos parcelados os Áticos 1 e 2 do Edifício Canadá, sito à Rua Marechal 

Guilherme, 103, no Centro da Cidade, que passando por uma ampla e bem planejada reforma, 

se constitui num cartão de visitas, oferecendo excelentes instalações e atendimento aos 

associados.  

Somos uma entidade que congrega, aproximadamente, 300 associados, incluindo os da 

capital e os do interior.  



Muito antes da aquisição da sede administrativa acima referida, já havíamos efetuado a 

compra de uma grande área, localizada no bairro dos Ingleses, onde foi construída através de 

campanhas e com parte de recursos próprios a sede praiana, com churrasqueiras, salão de 

festas, quitinetes e área de lazer.  

Como se verifica, nossa Associação é possuidora de dois bens imóveis bastante 

valorizados, razão porque, temos sempre que zelar, preservar e bem administrar esse grandioso 

patrimônio.  
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