
ATA DE REUNIÃO DA OITAVA COORDENADORIA DA ASSOCIAÇÃO DOS 
MAGISTRADOS CATARINENSES - AMC. 
 
REUNIÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 
LOCAL: Realizada via vídeo conferência 
DATA:   16/12/2019             HORA: 18:30 
PRESENTES: Integrantes da oitava coordenadoria a seguir nominados: 
Osvaldo Alves do Amaral,  João Carlos Franco,  Andrea Regina Calicchio, de 
Porto  União; 
Gilmar Nicolau Lang, de Itaiópolis; 
Fernando Orestes Rigoni e  Rafael Salvan Fernandes  de Mafra; 
Paula Fabbris Pereira,  de São Bento do Sul; 
Pedro Rios Carneiro, de   Papanduva; 
Rubens Ribeiro da Silva Neto, de Rio Negrinho; 
Liliane Midori Yshiba Michels e  Fernando Curi, de Canoinhas.    
JUIZ COORDENADOR:  João Carlos Franco. 
JUIZ SECRETÁRIO: Osvaldo Alves do Amaral. 
PRESENÇA ESPECIAL: 
DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS. Abertura, cumprimentos, boas 
vindas aos integrantes presentes. 
TEMAS DEBATIDOS: Não havendo pauta pré definida, tratou-se de alguns 
assuntos de interesse. 
PREVIDÊNCIA. Encontra-se na ALESC projeto de lei em regime de urgência. 
Entretanto há informação de que se conseguiu retardar os debates para o 
próximo ano, de forma que seria interessante os colegas manterem contatos 
com os representantes locais para exposição de nossos interesses. 
AUXILIO-SAÚDE. Há informações que a nova direção do Tribunal de Justiça 
estaria verificando a possibilidade de incrementar o referido auxilio na próxima 
gestão. 
POSSE NA AMB – O coordenador esteve na posse da nova diretoria da AMB e 
repassou algumas informações. 
PROPOSTA – Que a AMC (diretoria) dê retorno acerca das proposições em 
reunião de coordenadoria e encaminhadas através de atas, se houve 
acolhimento e quais as providências que foram tomadas na sequência.  
Acolhida por unanimidade. 
  
ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS:  Às 18:50 horas os trabalhos foram 
encerrados com agradecimentos do coordenador aos presentes. 
A presente ata, lavrada na sequência, foi submetida à apreciação e debate dos 
participantes. Não tendo havido impugnações após os reparos necessários, foi 
considerada aprovada, divulgada para conhecimento de todos os associados e 
encaminhada à diretoria da Associação dos Magistrados Catarinenses. 
  
Osvaldo Alves do Amaral – secretário. 


