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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Inácio Erdtmann
Diretor Presidente

O Presidente da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Santa Catarina – AFFESC, em cumprimento às disposições estatutárias, 

convoca os associados em dia com suas obrigações estatutárias para a Assembleia Geral Ordinária,com as seguintes datas, horários e 

finalidades:

1º) Dia 11 de Maio de 2020 (segunda-feira), às 9h30min em primeira convocação, ou às 9h:45min em segunda convocação, ou às 

10h:00min em terceira e última convocação, tendo por local a Sede da AFFESC, na Rod. José Carlos Daux, 19063 – Vargem Grande – 

Florianópolis/SC, para instalação da Assembléia Geral Ordinária, com a seguinte ORDEM DO DIA:

a)Escolha do Presidente e designação dos membros da mesa; e,

b)Constituição da Comissão Eleitoral e instalação dos trabalhos eleitorais para a eleição da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e 

Conselho Fiscal para o triênio 2020/2023

2º)Dia 20 de Junho de 2020 (sábado), às 9h00min, continuação da Assembléia Geral Ordinária, tendo por local a Sede da AFFESC, na 

Rod. José Carlos Daux, 19063 – Vargem Grande – Florianópolis/SC, com a seguinte ORDEM DO DIA:

a)Apuração dos votos;

b)Proclamação dos eleitos;

c)Deliberação sobre a prestação de contas da Diretoria e apreciação dos balanços e relatório do Conselho Fiscal e,

d)Encerramento da Assembléia Geral Ordinária.

DO LOCAL DE AFIXAÇÃO DESTE EDITAL.

O presente Edital será afixado na sede da AFFESC, localizada na Rodovia José Carlos Daux, nº 19063 (SC 401, km 21), Bairro Vargem 

Grande, município de Florianópolis – SC, CEP: 88052-840 e também será enviado pelos meios eletrônicos disponíveis aos associados.

DO REGISTRO DAS CHAPAS. 

Período para registro de Chapa: 22/04/2020 (quarta-feira) até 06/05/2020 (quarta-feira).  

A chapa deve ser composta por candidaturas: (i) a Diretoria Executiva  por 08 (oito) membros titulares e 03 (três) suplentes; (ii) ao Conselho 

Deliberativo por 05 (cinco) membros titulares e 04 (quatro) suplentes; e (iii) o Conselho Fiscal por 03 (três) membros titulares e 03 (três) 

suplentes.

Local: na sede da AFFESC. 

Horário: das 9:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas.

DA REMESSA E RETORNO DO ENVELOPE PADRONIZADO CONTENDO A CÉDULA ELEITORAL.  

A remessa do envelope padronizado contendo a cédula eleitoral, destinada ao associado apto a votar, ocorrerá nos dias 21 de maio de 

2020 (quinta-feira). O associado deverá postar ou retornar o envelope padronizado, com o voto, através dos correios. Serão 

considerados válidos os votos que chegarem na AFFESC até às 17h do dia 18 de junho de 2020 (quinta-feira). 

DO PERÍODO DE VOTAÇÃO. 

Do voto por meio do site da AFFESC (sistema Eletrônico): o período de votação será de 10 de junho de 2020 (quarta-feira) até 18 de 

junho de 2020 (quinta-feira).

Do voto via postal (pelos correios; sistema Manual): o período de votação será de 22 de maio de 2020 (sexta-feira) sendo considerados 

válidos os votos entregues pelos correios até às 17h do dia 18 de junho de 2020 (quinta-feira).

DATA DA APURAÇÃO DOS VOTOS.

A apuração dos votos ocorrerá a partir das 9h do dia 20 de junho de 2020 (sábado) tendo por local a Sede da AFFESC. 

Os associados aptos a votar, ativos, utilizarão somente o site da AFFESC (sistema Eletrônico). Os associados aptos a votar, aposentados e 

pensionistas, poderão optar em utilizar a via postal (pelos correios; sistema Manual) ou o site da AFFESC (sistema Eletrônico). (Art. 39, 

alínea “a” e “b” do Regulamento Eleitoral).

POSSE DOS ELEITOS 

Dia: 23 de junho de 2020 (terça-feira), às 10:00 horas na sede da AFFESC, nos termos do Art. 3º, II, “i”, do Regulamento Eleitoral.

SITUAÇÃO ESPECIAL – ASSEMBLEIA VIRTUAL

Caso persistirem as medidas emergenciais de isolamento social, implementadas pelos Governos para o combate a pandemia do 

coronavirus nos prazos constantes do Edital,  todos os atos previstos para esta Assembleia, poderão ser executados de forma virtual.

Florianópolis, 17 de abril de 2020.
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Aniversariantes Maio

RECEITA  BOBÓ DE CAMARÃO

COMPARTILHE A SUA RECEITA ESPECIAL
Toda terça-feira estamos publicando nas redes sociais da AFFESC e enviando por e-mail, uma receita 

especial compartilhada por um de nosso associados. Confira as primeiras receitas aqui e envie a sua!

Por Cláudio Emílio Guasco

Inicialmente, tempere o camarão com sal, limão, pimenta do reino e 

separe. Em seguida refogue a cebola, o alho, em seguida acrescente o 

camarão, a salsinha, a cebolinha, a alfavaca e cozinhar em fogo lento 

por 15 minutos. Cozinhe o aipim e desmanche formando um purê 

acrescentando o leite de cocô. Finalmente misture o camarão ao 

aipim, verifique o sal e tempere com pimenta vermelha.

- 1,5 Kg de Camarão médio limpo

- 2 Cebolas picadas

- 4 Dentes de alho picados

- 3 Colheres de sopa de salsa picada

- 1 Colher de sopa de alfavaca picada

- 3 Colheres d sopa de óleo

- 3 Tomates sem semente picados

- 2,5 kg de Aipim cozido

- 300ml de leite côco

- 1 Copo de polpa de tomate

- 2 Colh. de sopa de azeite de dendê

- Sal à gosto

- Pimenta do reino em pó branca e  Pimenta vermelha

INGREDIENTES:

RECEITA  SAGU

- 1 litro de vinho tinto bordô seco

- 1/2 litro de água

- Açúcar a gosto e cravo e canela a gosto 

MODO DE PREPARO:

MODO DE PREPARO:

Colocar para ferver um litro de vinho tinto bordô seco com meio litro 

de água e os temperos. Depois de ferver, despejar na mistura, uma 

xícara de sagu pérola umedecido. Deixe iniciar a ferver novamente, 

contar 20 minutos e desligar. A panela deve ficar fechada por 2 horas. 

Quando esfriar despejar açúcar a gosto e mexer bem. Assim, o sagu 

não fica gosmento e nem embola.

Por Sra. Vânia Graboski

INGREDIENTES:

INGREDIENTES:

RECEITA  PUDIM DE LEITE

Por Sra. Syndah Oliveira de Senna

Para a calda, 1 xícara de açúcar na forma com furo no meio. 

Leva ao fogo. Deixa dourar e acrescenta 1 xícara de água. Com 

movimentos suaves, fazer a calda cobrir o fundo da forma. 

Bater no liquidificador os 3 ingredientes. Colocar esta mistura 

na forma, por cima da calda. Levar ao forno em banho-maria 

por 30-40 minutos.

- 1 lata de Leite Condensado

- 1 lata igual de leite de vaca

- 3 ovos

MODO DE PREPARO:
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Doações Diretamente 
na Declaração do 
Imposto de Renda

Até o dia 30 de junho 

t o d o s  d e v e r e m o s  

a p r e s e n t a r  n o s s a  

declaração do Imposto 

de Renda. Lembramos, 

então ,  aos  nossos  

a s s o c i a d o s  q u e  a  

legislação permite que 

se faça a doação de até 

3% do imposto devido 

para  os Fundos contro-

lados pelos Conselhos do Idoso.

Não custa nada e é importante para a manutenção dos 

serviços das entidades que atendem as pessoas da 

terceira idade. O grande número de associados idosos, 

por si só, já justifica que se faça essa doação.


