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AALEGO

Diretoria eleita na assembleia de
fundação da AALEGO

Presidente: Hernesto Lins Pimentel Carneiro;
Vice-Presidente: Miguel Donizete Gusmão Filho;
Secretária Geral: Amaurina Felisberto de Assunção;
Diretor Financeiro: Herberth Duarte dos Santos;
Diretor Jurídico: Victor Hugo Gomes Lopes
Diretor de Comunicação: Alessandro de Andrade Guarita;
Conselho Fiscal: Paulo Roberto Figueiredo Netto, Luciana
Maranhão Pereira e Luiz Roberto Boettcher Cupertino;
Suplência do Conselho Fiscal: João Pecin, Maria Trindade P.
L. Marques e Pollyana Moraes Rodrigues Barbosa.
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AALEGO

Relatório

Este relatório vai relacionar os projetos adotados pela
associação, o status em que se encontram e uma breve
consideração sobre eles, quando necessária.
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AALEGO

Projetos

Status

Considerações

Criação da associação (registro em

Concluído

Com essa iniciativa, a associação

cartório, CNPJ, Prefeitura, vistorias

passou

a

existir

de

direito,

e alvarás, etc.)

podendo, de agora em diante,
exercer de fato suas atividades.

Assessoria contabilista

Dispõe
Contratada em abril/2014

A responsável pela assessoria é a
Sra. Sílvia Josefina dos Santos,
que atuou em todas as etapas da
formalização da associação.

Conta corrente

Dispõe

Banco Itaú (cheque, cartão de

Criada em julho/2014

débito e acesso aos serviços do
banco pela internet).

Arquivo

físico

(estatuto,

ofícios,

Dispõe

comprovantes, atas, etc.)

Criado em abril/2014

Arquivo virtual (dropbox)

Dispõe
Criado em abril/2014

Guardado na sede da associação.
Todo

o

arquivo

digitalizado
dropbox,

e

enviado

além

diversos

de

o

documentos

garantindo
e

foi

para

elaborados

associação,
preservação

físico

segurança

arquivos e documentos.

pela
a
de

AALEGO

Projetos
Email institucional

Status
Dispõe
Criado em abril/2014

Considerações
Boa

parte

dos

comunicados

e

tratativas são feitos pelo email
institucional.
analistasdaaalego@hotmail.com

Contribuição associativa

Dispõe (0,5% do salário inicial do
analista)

É realizada por desconto em folha
de pagamento.

Iniciada em jul/2014
Assessoria jurídica

Há tratativas, mas não foi
formalizado.
Iniciada em nov/2014

Tratativas

iniciadas

com

o

escritório do Dr. Juscimar Ribeiro,
mas,

apesar

estarem
não

nos

das

adiantadas,
foi

aguardando

conversas
o

contrato

enviado.

Estamos

posicionamento,

ou

procuraremos outra assessoria.
Site da Aalego
www.aalego.com.br

Em andamento
Iniciado em out/2014

Projeto

iniciado

e

em

desenvolvimento, não foi concluído
por problemas com o prestador do
serviço,

que

não

entregou

o

trabalho e optamos por contratar
outro profissional.
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AALEGO

Projetos

Status

Estudos sobre a cargo de analista

Dispõe

legislativos,

diagnóstico

sobre

a

Nov/2014

valorização da carreira

Considerações
Já

divulgado

relatando

pela

um

desvalorização

associação,
quadro

da

(vencimento-base,

de

carreira
vantagens,

auxílios e ocupação dos cargos de
chefia

e

direção),

quando

comparado com outras Casas e
Instituições.
Número de filiados

56 de 176 (31,8% dos analistas)

Foi criada uma mala-direta para
divulgar a associação e os seus
projetos. Já foi feito um convite
para a assembleia de abril/2015,
podendo ser mais explorada neste
ano. Pode ser que surta efeito,
mas os próprios analistas é que
precisam se conscientizar que uma
carreira não se valoriza sem que o
grupo se mobilize pela causa.
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AALEGO

Projetos
Participação

da

Aalego

Status
no

“1º

Participou e apoiou

Congresso do Poder Legislativo”

Considerações
O

Presidente

compôs

a

da

mesa

associação
de

abertura,

juntamente com o Presidente da
Casa, Deputado Hélio de Sousa, e
outras

autoridades

convidados.

da

Casa

Estratégia

e

adotada

para divulgar a associação, tanto
para os Analistas quanto para os
Deputados e a Alta Direção.
Tratativas com a Presidência e Alta
Direção

da

importância

Casa
de

sobre

a

valorização

da

Ocorre desde nov/2014

Já nos reunimos com a Diretoria
Geral (dez/2014) para entregar os
estudos

carreira do Analista Legislativo

que

destacam

a

necessidade de valorizar o cargo e
indicamos

os

meios.

Há

solicitação

de

agendamento

uma
de

reunião com a Presidência para
tratar do mesmo assunto.
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Projetos
Seguro saúde (Unimed)

Status

Considerações

Pedido de proposta solicitado em

Proposta não enviada, alegando

fevereiro de 2015

haver necessidade de alterar o
estatuto. Precisamos avaliar se é
realmente interessante.

Convênio com o Sesc

Contato feito em desde maio/2014

O

Sesc

não

está

aberto

aos

convênios a uns 2 anos, pois não
consegue

atender

a

demanda

atualmente existente. Não deve
ocorrer.
Prestação de contas da 1º Gestão
da Aalego

Realizada
Março/2015

Enviada
fonte

aos
para

associados,
a

sendo

declaração

de

imposto de renda da entidade e
estará no site da Alego.
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