
Termo de Abertura

Contém este livro cem (100) folhas devidamente numeradas de 1 a 100 e rubricadas

pelo Presidente, que se destina à lavratura de atas de reuniões ordinárias e

extraordinárias da “Associação dos Funcionários do Tesouro do Estado de Santa

Catarina”.

Florianópolis, 19 de Outubro de 1963



Ata de Fundação: Aos dezenove dias do mês de Outubro do ano de 1963, às 14

horas, reuniram-se no prédio das Diretorias sito à Rua Tenente Silveira, os

funcionários do Tesouro do Estado de Santa Catarina, para fundação da

“Associação dos Funcionários do Tesouro do Estado de Santa Catarina”. O Senhor

Waldir da Luz Macuco, como Presidente, deu por aberta a sessão, convidando os

Srs. Wilmar Pinto de Lemos, Dilnei Ávila, Alfredo Odilon Taborda Ribas, Luiz

Coutinho de Azevedo, João Rosa, Waldir Francisco Machado, Ademar José Vieira e

Valdemar Egidio da Silva, para a composição da mesa. Após composta a mesa,

foram tomadas as assinaturas dos funcionários presentes e ao ato, apresentadas as

devidas procurações. Foi reunido pela comissão organizadora, correspondência

com total apoio à criação da Associação, das seguintes Exatorias: Rancho

Queimado, Tubarão, Corupá, Joinville, Timbó, Indaial, Paulo Lopes, Faxinal dos

Guedes, São Miguel D’Oeste, Uruçanga, Itoupava, Ituporanga, Petrolândia, Alfredo

Wagner, Biguaçu, Itaiópolis, São Joaquim, Içara, Jacinto Machado, Trombudo

Central, Xanxerê, Rio D’Oeste, Angelina, Rio do Sul, Ibicaré, Caçador, São José do

Cedro, Itaió, Concórdia, Coronel Freitas, Morro da Fumaça, Garuva, Major Vieira,

Descanso, Caxambu do Sul, Tijucas, Urupema, Pinhalzinho, Navegantes, Anitápolis,

Leão, Rio das Antas, Cunha Porã, Armazém, Quilombo, Braço do Trombudo,

Capinzal, Urubici, Irineópolis, Porto União, Itajaí, Siderópolis e Mondaí. Logo após, o

Senhor Presidente solicitou do Secretário a leitura dos Estatutos, para que fosse

discutido pelo Plenário; foi aprovado o presente Estatuto, com as seguintes

emendas que passaremos a registrar: o artigo 2º foi acrescido de mais um item e

que tomará o número 9º, em emenda apresentada pelo Senhor João Rosa e

aprovada pelo Plenário; o artigo 7º no seu inciso 1º sofreu emenda que foi aprovada

pelo Plenário, com a seguinte redação: “o primeiro, pelo tempo necessário, será

reservado à leitura do expediente e à discussão de assuntos de interesse da

Associação”. Esta emenda foi apresentada pelo Sr. João Rosa. A redação do item

9º, do artigo 2º será a seguinte: “quando conveniente e possível a Associação

providenciará regulamentação a fim de atender pedidos de empréstimos rápidos,

liquidáveis mensalmente, cujo teto não seja superior a 10% dos vencimentos”. O Sr.

Valdemar Egidio da Silva, fazendo uso da palavra, levou ao Plenário o acréscimo do

cargo de Tesoureiro Geral, o que foi aprovado. A proposição apresentada pelo Sr.

Alfredo Odilon Taborda Ribas com a seguinte redação: “a fixar no relógio do ponto

mensalmente o balanço da Associação”, o que na íntegra foi aprovado. O artigo 23º



foi alterado, de acordo com a apresentação à mesa, da proposição do Sr. Ademar

José Vieira, sendo a mesma aprovada e tornando o citado artigo com a seguinte

redação: “o Conselho Fiscal será constituído de cinco membros efetivos e cinco

suplentes eleitos em Assembléia, na forma do artigo 5º”, tendo ainda como adendo

o parágrafo único, que diz o seguinte: “ocorrendo empate prevalecerá o mais idoso”.

No artigo 28º em seu parágrafo 1º, fica conforme aprovação do Plenário com

alteração de quarenta e cinco (45) dias para trinta (30) dias. Como adendo ao artigo

33º, foi aprovado o seguinte: “exceto por atraso de vencimento”. Foi incluído no

parágrafo único do artigo 40º, conforme proposição do Sr. Ademar Vieira o seguinte:

“ocorrendo mais de um (1) óbito por mês, o pecúlio será pago aos beneficiários de

cada associado desaparecido com espaço de trinta (30) dias, obedecendo a

distribuição o critério da data do falecimento”. Penalidade aos membros da Diretoria

foi a proposição do Sr. João Rosa aprovada pelo Plenário com a seguinte redação:

“o membro da Diretoria ou Conselho Fiscal que não comparecer a duas (2) reuniões

consecutivas ou quatro (4) alternadas, sem motivo previamente justificado em ata,

perderá o cargo”. Como última proposição apresentada, concernente ao Estatuto, foi

apresentada pelo Sr. João Rosa que foi aprovada com a seguinte redação: que a

Associação mantenha um boletim informativo de publicação bimestral ou trimestral,

no qual serão publicados os balancetes de todas as notícias que interessem à

classe, desde que os recursos financeiros facultem”. A seguir o Sr. Presidente deu

por iniciada a votação, obedecendo à assinatura do livro de frequência. Foram

convidados pelo Sr. Presidente para procederem a apuração dos votos os Srs.

Waldir Francisco Machado, Enio Spada, João Antônio Rosar, digo, João Pedro

Rosar, Claudino Antônio Fedatto, Gilberto Luciano da Silva e Cândido Freitas.

Concluída a apuração, foi assim constituída a Diretoria, que regerá os destinos da

Associação no período de 19/10/1963 a 19/10/1964: Presidente, Sr. Alfredo Odilon

Taborda Ribas, com 77 votos; 1º Vice-Presidente, Sr. José Lourenço de Goes

Waltrick, com 68 votos; 2º Vice-Presidente, Sr. Zenon Fernandes, com 60 votos;

Secretário Geral, Sr. Wilmar Pinto de Lemos, com 136 votos; 1º Secretário, Sr.

Wolney Nillis, com 81 votos; 2º Secretário, Sr. Gilberto Luciano da Silva, com 82

votos; Tesoureiro Geral, Sr. Ademar de Oliveira, com 56 votos; 1º Tesoureiro, Sr.

Mario Luz de Medeiros, com 72 votos; 2º Tesoureiro, Sr. Dalil Salim Mansur, com 52

votos. O Conselho Fiscal ficou assim constituído: Efetivos: Sr. Waldir da Luz

Macuco, com 143 votos; Sr. Waldemar E. da Silva, com 119 votos; Waldir Francisco



Machado, com 107 votos; Telemaco Siridackis, com 86 votos; Ademar José Vieira,

com 59 votos. Suplentes: Francisco Gouvêa, com 85 votos; Otávio G. Santos, com

94 votos; Elpídio J. da Rosa, com 92 votos; João Pedro Rosar, com 60 votos e

Gentil Coelho, com 58 votos. O Sr. Waldir da Luz Macuco fazendo uso da palavra,

deu posse à Diretoria eleita convidando os membros presentes a ocupar assento à

mesa. Em seguida fez uso da palavra o Presidente eleito, Sr. Alfredo Odilon Taborda

Ribas que agradeceu a presença de todos e fez promessa de tudo fazer, para o

bem da Associação. Finalizando, o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão. E

para constar eu Wilmar Pinto de Lemos lavrei a presente ata, que com os demais

componentes dessa Assembléia, passarei a assinar.


