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O governador Moisés e a vice Daniela realizaram
mais uma sequência de visitas a secretarias de
Estado, na segunda-feira, 14, em Florianópolis. O
roteiro começou pela Assistência Social, Trabalho e
Habitação, passou pela secretaria de Estado de
Justiça e Cidadania e encerrou no Centro
Administrativo da Segurança Pública. O secretário
da Casa Civil, Douglas Borba, acompanhou as
visitas.

“Mais que um gesto de reconhecimento ao
trabalho dos servidores é também uma ação que já
desperta a necessidade de mudar o que está errado,
corrigir mecanismos que atrapalham a eficiência do
Estado. A troca de informações que ocorre em cada
visita é fundamental para aprimorar o modelo de
gestão que queremos conduzir a partir de agora”,
enfatizou o governador Moisés.

Na primeira visita, ao lado da secretária Maria
Elisa da Silveira De Caro e do adjunto Dirceu Oldra,
o governador conheceu a estrutura da Assistência
Social, que após a reforma administrativa passará a
se chamar secretaria de Estado do Desenvolvimento
Social. Técnicos da secretaria apresentaram, para
assinatura do governador, um documento de
renovação do Santa Renda por mais seis meses. O
programa é um complemento do Bolsa Família no
valor de R$ 10 para famílias em situação de extrema
pobreza e com crianças de 0 a 15 anos.

Moisés e Daniela percorrem secretarias
e encerram visitas às estruturas da

Administração Direta
Na secretaria de Justiça e Cidadania, Moisés

acompanhou apresentação com um panorama da
situação prisional do estado e conheceu, entre outros
setores, servidores que trabalham com a inteligência,
monitoramento e políticas laborais aplicadas aos
egressos do sistema prisional catarinense. O
secretário, Leandro Lima; o adjunto, Alexandre
Camargo Neto; o diretor do Departamento de
Administração Prisional (DEAP), Deiveison Querino
Batista, e o diretor do Departamento de Administração
Socioeducativo, Zeno Tressoldi, conduziram a visita.

Ao fim da tarde, Moisés e a vice Daniela
encerraram as visitas no Centro Administrativo da
Segurança, onde foram recebidos pelos integrantes do
Colegiado da Segurança Pública, coronel Araújo
Gomes (Polícia Militar e Secretário de Segurança
Pública), pelo delegado-geral Paulo Koerich (Polícia
Civil), coronel João Valério Borges (Corpo de
Bombeiros), diretor-geral Giovani Eduardo Adriano
(IGP) e pelo coronel Flávio Graff (diretor-geral da
SSP). Demais servidores da estrutura
cumprimentaram e conversaram com os chefes do
Executivo

Durante a conversa com os integrantes do
colegiado, o governador reforçou a importância do
trabalho integrado com uso da tecnologia e da
inteligência para o enfrentamento do crime organizado
e redução dos índices de violência no Estado.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA, ELEIÇÃO DE DIRETORIA E CONSELHO

FISCAL – Biênio 2019-2021
O Presidente da Associação Joaçabense de Voleibol, Egildo

Bevilaqua, no uso de suas atribuições Estatutárias, conforme determina
o artigo 21 do Estatuto Social, convoca os associados da Associação
Joaçabense de Voleibol para comparecer a Assembleia Geral Ordinária,
que acontecerá no salão nobre do Centro Educacional Girassol, sito a
rua Almirante Barroso 152, Bairro Tobias, Joaçaba – SC, as 19:00h
em primeira convocação, com a presença da maioria simples dos
associados e em segunda convocação para as 19:15h com qualquer
número de sócios, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1 – Apreciar demonstrativos contábeis, discutir e votar as contas do
exercício financeiro de 2018;
2 – Para ouvir e tomar conhecimento do relatório de atividades da
presidência e dos demais setores da Associação;
3 – Eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, em cumprimento
ao disposto nos artigos 72 a 76 do Estatuto Social.
4 - A Diretoria Executiva deverá ser composta por um presidente, um
vice-presidente, primeiro e segundo tesoureiro, primeiro e segundo
secretários, conforme artigo 27 do Estatuto Social. O Conselho Fiscal
deverá ser composto por sete (07) membros efetivos e sete (07)
membros suplentes conforme art. 40 do Estatuto Social.
5 – A votação para eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal far-se-á
por chapa;
6 - O voto será nominal e secreto, não sendo permitidos votos por
procuração e sendo obrigatória a identificação do votante
7 - O registro de chapas poderá ser efetuado até o dia 20 de fevereiro
de 2019, às 18 h no endereço: Avenida XV de Novembro, 371, Edifício
Erma Center, 10 andar, sala 104.
8 - De acordo com o artigo 74 do Estatuto Social, não poderão se
candidatar a cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal, os associados
em débito com a Associação e/ou que estejam incursos em algumas
sanções previstas neste Estatuto ou normas dele emanadas.
Joaçaba, 17 de Janeiro de 2019

Egildo Bevilaqua
Presidente da AJOV

De 11 a 28 de fevereiro ocorrerá a Seleção Complementar
para os convocados à incorporação em 1º de março de 2019, no
Tiro de Guerra de Joaçaba.

Os cidadãos residentes nos municípios de Joaçaba e Herval d’
Oeste que foram considerados aptos na Seleção Geral, realizada
em 2018, e foram designados deverão comparecer às 8h no dia
11 de fevereiro (segunda-feira) no Tiro de Guerra de Joaçaba,
localizado na Rua Vereador Hamilton Antônio Rossim, 899, Bairro

Clara Adélia, munidos de documento pessoal com foto,
comprovante escolar e de residência.

Os ex-Atiradores que tiveram matrícula trancada em 2018,
deverão comparecer às 13h30 no dia 19 de fevereiro (terça-feira),
para regularizarem sua situação.

 Em caso de dúvida ligar para:
 Junta de Serviço Militar da Prefeitura de Joaçaba:
(49) 3527-8848
Junta de Serviço Militar da Prefeitura de Herval D’ Oeste:
 (49) 3554-0922
Tiro de Guerra de Joaçaba: (49) 3522 - 1904

Seleção para convocados do Tiro de Guerra de Joaçaba
acontece em fevereiro
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