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A Diretora de
Comunicação,
Márcia Rejane
Hendges, e o
Diretor
de
Esportes,
Cultura
e
E v e n t o s ,
Augusto Luiz
Fernandes
Júnior (Mamão),
representaram a
ASSESP/SC na
posse do novo
Secretário de
Estado
da
Segurança Pública de Santa Catarina,
professor Alceu de Oliveira Pinto
Júnior, ocorrida no dia 22/02.
O secretário adjunto da SSP,
Delegado de Polícia Aldo Pinheiro
D'Ávila, continua no cargo. O
governador Eduardo Pinho Moreira
também empossou o novo delegadogeral da Polícia Civil, Marcos Flávio
Ghizzoni Júnior, e seu adjunto,
delegado Luiz Ângelo Moreira.
O professor Alceu de Oliveira Pinto
Junior é formado em Direito pela
Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC). Conquistou o título
de mestre e doutor em Ciência
Jurídica pela Universidade do Vale do
Itajaí (Univali), onde também exerceu
a função diretor e coordenador desde
1997. Integrou ainda a equipe de
formulação do Curso de Bacharel em
Segurança Pública (primeiro curso da

área no Brasil), que formou os oficiais
da Polícia Militar de Santa Catarina de
2000 a 2006.
O novo Secretário de Segurança
coordenou os cursos de PósGraduação em Direito Penal e Direito
Processual Penal na Escola do
Ministério Público/SC. Também atuou
como professor de Direito Penal,
Direito Processual Penal e de
Criminologia, Política Criminal e
Didática do Ensino Superior. De 1983
a 1990, foi oficial do Exército
Brasileiro.
A presença da ASSESP/SC na
cerimônia desta terça é uma clara
demonstração da importância de
manter sempre abertos os canais de
comunicação e negociação com as
autoridades da área, visando à defesa
permanente dos interesses classistas
dos seus associados.

Associação busca
representantes
para formar seu
Colegiado
A ASSESP/SC está em busca
de associados que queiram formar
o seu "Colegiado", que é o órgão
superior consultivo e deliberativo
da entidade.
Os interessados em compor
essa instância da estrutura
organizativa e administrativa da
Associação devem encaminhar
sua pretensão para o e-mail
assesp@assesp.org.br,
mencionando seu nome completo,
sua matrícula, sua atual lotação e
telefone/email para futuros
contatos.
O artigo 18 do estatuto da
Assesp descreve o que é o
"colegiado" e suas competências:
§ 1º - Compete ao Colegiado a
convocação de Assembleia Geral,
mediante requerimento de 2/3 (dois
terços) de seus membros;
§ 2º - Compete ao Colegiado
designar os membros da
Comissão Eleitoral;
§ 3º - O Colegiado reunir-se-á
periodicamente e sempre que o
momento exigir.
Ainda de acordo com as
determinações estatutárias, o
Colegiado será composto por um
representante de cada região
policial. Os artigos 31, 32 e 33 do
estatuto explicam em detalhes as
funções, responsabilidades e
obrigações dos representantes
regionais da ASSESP/SC.
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Principal atração do ano, sempre
aguardada por muitos, a temporada de
veraneio na Sede Social da ASSESP,
na praia do Campeche, no sul da ilha
de Santa Catarina, chegou ao fim no dia
26 de fevereiro. Desde o dia 19 de
dezembro, dezenas de associados
tiveram a oportunidade de desfrutar
momentos de lazer e descanso com a
família e os amigos, nos diversos
espaços da sede, seja hospedados nos
apartamentos ou mesmo no camping.
Mais uma vez, a temporada foi
bastante tranquila, sem incidentes
graves e dentro da mais absoluta
normalidade. Mas com uma boa
novidade. Essa foi a primeira vez que
os veranistas puderam aproveitar a
comodidade proporcionada pela
climatização dos apartamentos, sem
dúvida uma importante benfeitoria,
reivindicada e há muito tempo
aguardada pelos sócios.
Em termos financeiros, a ASSESP
arrecadou exatos R$ 33.355,00 com
o pagamento das reservas dos
períodos e diárias dos diaristas. As

despesas, por sua vez, somaram R$
44.073,09, resultando num déficit de
R$ 10.718,09. A associação vem, no
entanto, trabalhando ano após ano no
sentido de tentar diminuir cada vez
mais essa diferença, por meio da
adoção de medidas e procedimentos
que sejam capazes de gerar
economia em várias áreas.
Os valores acima representam
apenas uma totalização referencial.
Os dados completos das receitas e
despesas podem ser consultados nos
relatórios de prestação de contas que
são publicados todos os meses, na
parte de prestação de contas, logo no
menu inicial do site.
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Reunidos no dia 6 de abril, na Sede
Administrativa da Associação, no
centro de Florianópolis, os membros
do Conselho Fiscal da ASSESP
analisaram e aprovaram as contas da
entidade relativas ao período que vai
do dia 20/08/2017 até o dia 31/01/2018.
O Conselho Fiscal, eleito no
mesmo processo da Diretoria
Executiva, é presidido pelo Agente de
Polícia aposentado, Nelson José Piva,
tendo como primeira conselheira a
agente de polícia, Noili Terezinha Bisol,
como segundo conselheiro o agente
penitenciário, Igor Bandeira de Matos,
e como primeira suplente a agente de
polícia, Oliva Terezinha Alves Vian.
Todos os meses, antes mesmo

Dia do Policial Civil
Neste sábado, 21 de abril, é
comemorado no Brasil o Dia do
Policial. A homenagem, em alusão
à figura de Joaquim da Silva
Xavier, o Tiradentes, um dos
mártires da pátria, foi instituída pelo
decreto nº 9.208 de 29 de abril de
1946, durante o governo do então
presidente da república, Eurico
Gaspar Dutra.
O começo da Polícia Civil no
Brasil, entretanto, data de muito
antes, com Martim Afonso de
Sousa, em 1530, pensada
inicialmente com o objetivo de
combater os traficantes franceses e
fundar núcleos de povoamento no
litoral, promover a justiça civil e
criminal e nomear funcionários
públicos. Já o termo “civil” tem
origem no decreto imperial nº 3.598
de 27 de janeiro de 1866, que criou a
guarda urbana no município da Corte
e dividiu a polícia em civil e militar.
Ao comemorar a passagem
desta data importante, a ASSESP
reafirma seu compromisso com os
projetos de melhoria das condições
salariais e de trabalho de todos os
policiais civis catarinenses, ao
mesmo tempo em que reforça
seus objetivos institucionais em
defesa dos interesses sociais,
recreativos e culturais de seus
associados. Parabéns a todos os
policiais civis de Santa Catarina!

Novos convênios

que o Conselho analise as contas, a
ASSESP disponibiliza aqui no site as
prestações de contas com as receitas
e despesas correntes da entidade, em
total transparência de suas ações,
permitindo de forma fácil e ágil que,
por ali, os associados possam
acompanhar regularmente onde seu
dinheiro é investido.

EXPE DIENTE
Boletim da Associação dos Servidores Civis da Segurança Pública do Estado de
Santa Catarina Jornalista Responsável: Luciano Faria SC 363 JP. Projeto Gráfico e
impressão: OpenBrasil Graf Tiragem: 1.800 exemplares.

Na sua constante política de
oferecer cada dia mais benefícios
aos seus associados, a ASSESP
acaba de fechar mais dois
convênios, um na área de seguros
e outro com uma conceituada
barbearia no centro da capital. Para
seguros de vida, automóvel e
residência, os associados contam
agora com a FG Seguros, que
oferece diversas vantagens, como
parcelamentos sem juros,
contratação sem consulta do
SERASA/SPC e pagamento
através de débito em conta. Já a
Executive Barbers vai garantir um
pacote de desconto de 15% no
corte de cabelo ou barba a todos
os associados e dependentes,
dando direito também a uma
hidratação capilar ou Peeling como
cortesia.

