
ATA DA REUNIÃO DO MÊS DE  MAIO  DE 2019 DA 4ª COORDENADORIA 
REGIONAL DA AMC 

  

Aos 30 dias do mês de maio de 2019, às 19:00 horas, na Sala de Reuniões do 
Fórum Nereu Ramos da Comarca de Lages, realizou-se reunião mensal da 4ª 
Coordenadoria da Associação dos Magistrados Catarinenses – AMC, com a 
presença dos seguintes magistrados: Alexandre Karazawa 
Takaschima, Geraldo Corrêa Bastos e Silvio Dagoberto Orsatto, tendo 
justificado ausência os juízes Ricardo Alexandre Alexandre Fiuza, Ana Cristina 
de Oliveira Agustini, Ronaldo Denardi,  Edison Alvanir Anjos de Oliveira Júnior, 
Mônica do Rego Barros Grisólia e Vicente Duarte. Iniciada a reunião, 
foi aprovada a ata da reunião anterior. Em seguida, o Coordenador repassou 
os assuntos tratados   na reunião conjunta da Diretoria, dos Departamentos e 
do Conselho Deliberativo, especialmente os seguintes assuntos. Após, 
deliberou-se pela indicação de um nome de associado da 4a. Coordenadoria 
para integrar grupo de estudo para buscar alternativas de contratação de Plano 
de Saúde, ficando decidido que qualquer colega poderá se inscrever até a 
reunião ordinária de junho, por e-mail endereçado ao Coordenador; em não 
havendo inscritos, o colega Geraldo Corrêa Bastos colocou o seu nome à 
disposição. Pelo juiz Sílvio Orsatto foi registrada a posse nesta data da colega 
magistrada Gisele Ribeiro na presidência da 6a. Turma de Recursos de Lages, 
em decorrência do término do mandato do colega Édison Zimmer,  bem como 
anotou o fato da magistrada ser a primeira juiz mulher a assumir a função na 
Turma de Lages. Debateu-se acerca dos possíveis pontos prós e contras 
 acerca do projeto de estudo de adoção de entrância única em Santa 
Catarina, proposta de autoria do Desembargador Francisco de Oliveira Neto. A 
Coordenadoria aguardará novas informações sobre pontos específicos do 
projeto para continuar a discussão. Pelo colega Geraldo Bastos foi registrado 
que a nova proposta de concentração das Turmas de Recursos na Capital 
abrirá a possibilidade de até três colegas da 4a. Coordenadoria candidatarem-
se aos cargos de juízes das novas Turmas. Anotou-se, de forma unânime, a 
posição de adoção favorável a especialização de Turma de Recursos na 
matéria fazendária. A pedido do colega Ricardo Fiúza, o Coordenador solicitou 
o registro em ata do desligamento de quatro magistrados integrantes da 4a. 
Coordenadoria da AMC que solicitaram desfiliação da entidade em função de 
custos financeiros decorrentes da elevação das mensalidades da AMC e da 
UNIMED. Deliberou-se pela realização de reuniões da Coordenadoria em datas 
móveis e em rodízio nas comarcas, a exemplo do que outras coordenadorias já 
fizeram no passado, inclusive a Coordenadoria de Lages. O colega Geraldo 
sugeriu a realização da próxima reunião na cidade de Curitibanos, ficando 
incumbido de acertar a data com os colegas daquela comarca, comunicando-
se, posteriormente, aos demais integrantes. Em assuntos gerais, o 
Coordenador informou que participará da palestra do presidente Rodrigo 
Collaço, na segunda-feira, às 19h, no Teatro Marajoara, bem como comunicou 
que a ausência  do colega Ricardo Fiúza, recém empossado Diretor do Foro a 
Comarca de Lages, deu-se em razão de reunião pública na Prefeitura 
Municipal, naquele momento, com a finalidade de prestar esclarecimentos para 
regularizar parte da atual área de estacionamento do Fórum que encontra-se 
registrada em nome do Município de 
Lages. Nada mais havendo, a reunião foi encerrada pelo Coordenador o qual 



agradeceu aos presentes, convidando-os para confraternização. Lavrada a ata, 
foi aprovada pelos presentes, com publicação à rede magis e à AMC. 

Alexandre Karazawa Takaschima -  Coordenador 

Silvio Dagoberto Orsatto -  Secretário 

 


