
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE FEVEREIRO DE 2019 DA 9ª COORDENADORIA DA 
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS CATARINENSES – AMC 

  

  

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às 19:15 horas, 

reuniram-se, no Fórum de São José, os associados Rafael Rabaldo 

Bottan (Coordenador), Otávio José Minatto (Secretário), Jussara Schittler dos Santos 

Wandscheer (Presidente da AMC), Vitoraldo Bridi (Vice-Presidente da AMC), Bianca 

Fernandes Figueiredo, Tiane Lohn Mariot, Marivone K. Abreu, Rafael Maas dos Anjos, 

Luís Felipe Canever, Maximiliano Losso Bunn, Murilo L. Consalter, Viviana Gazaniga 

Maia, Fabiane Alice M. H. Gerent, Fábio Nilo Bagattoli e Lilian Telles de Sa Vieira. 

Foram dadas as boas vindas à Presidente e ao Vice-Presidente da AMC, que em muito 

engrandeceram o encontro da Coordenadoria, nos honrando com sua presença. Foram 

repassadas informações de interesse da Magistratura, sendo esclarecidas dúvidas 

acerca do Programa Apoia, de questões remuneratórias, do sistema de concessão e 

gozo de folgas de plantão, entre outros. Foi deliberado que a AMC gestione junto à 

Presidência do Tribunal de Justiça a respeito de requerimento formulado no que se 

refere às audiências de custódia, haja vista que não houve qualquer manifestação, 

apesar de ter sido o pleito encaminhado há alguns meses, gerando sobrecarga 

desnecessária aos Juízes de São José. Também se deliberou que os membros da 

Coordenadoria sejam instados a apresentar manifestação sobre a proposta de 

modificação nos grupos de equivalência utilizados para o comparativo de 

produtividade entre os Magistrados, ressaltando-se que o prazo para pronunciamento 

da AMC é diminuto, pelo que, tão logo enviada a proposta, será necessário que os 

associados a analisem em enviem sugestões com brevidade. Já foram encaminhados, 

pelo grupo de whatsapp da Coordenadoria, os canais de comunicação da AMC 

(imprensa@amc.org.br; 48 999197051 e 999159888, contatos com Sandra de Araujo), 

sendo reforçada a necessidade de que as boas práticas sejam externadas, a fim de que 

a entidade se antecipe aos meios de comunicação no que concerne às notícias 

relativas ao Poder Judiciário. Ao invés de se realizar o costumeiro jantar após a 

reunião, foi servido um lanche durante o encontro. Eu, Rafael Rabaldo Bottan, 

Coordenador, lavrei a presente ata. 

 

 

 

 

 


