
ATA DE REUNIÃO DA OITAVA COORDENADORIA DA ASSOCIAÇÃO DOS 
MAGISTRADOS CATARINENSES - AMC. 

 

REUNIÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 

LOCAL: Reunião realizada através de vídeo conferência via Hang out do 
Google 

DATA: 30/05/2019HORA:18:30 

PRESENTES: Integrantes da oitava coordenadoria a seguir nominados:  

Osvaldo Alves do Amaral,João Carlos Franco, de Porto União; 

Rafael SalvanFernandes,  de Mafra; 

Marcus AlexsanderDexheimer, de São Bento do Sul; 

Liliane MidoriYshibaMichels, de Canoinhas. 

Paula Fabbris Pereira não conseguiu ingressar círculo de conversas. 

JUIZ COORDENADOR:João Carlos Franco. 

JUIZ SECRETÁRIO: Osvaldo Alves do Amaral. 

DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS. Abertura, cumprimentos, boas 
vindas  e na sequência passou-se a abordar os assuntos da pauta sugerida 
pela direção da AMC. 

Quanto à previdência social os presentes  manifestaram-se no sentido de que 
a AMC prossiga na defesa dos interesses dos associados. 

UNIMED. Há preocupação dos reunidos quanto ao futuro relacionamento com 
a UNIMED, questão de valores etc. Inclusive alguns colegas mencionam estar 
analisando outras  opções particulares  como alternativa. 

Palestra sobre Gestão de Finanças Pessoais.  Ciência sobre referido evento. 

Entrância única. Apenas conjecturas, face às poucas informações e a 
ignorância quanto à eventuais consequências da implantação. Ciência de que 
se aguarda eventuais opiniões pró e contra. 

Assessores Jurídicos. Esclarecimentos do coordenador de que talvez esse 
ano haja implementação, dependendo do fluxo de caixa e das negociações 
acerca da LDO. 

Congresso Estadual e Congresso Cejur de 12 a 14 de setembro em 
Florianópolis.  Ciência aos presentes para agendamento. 

Tratados também informalmente outros assuntos de interesse. 

Informa-se que a próxima reunião presencial está agendada para 29 de junho 
de 2019 em São Bento do Sul. 



ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS: Às19:30horas os trabalhos foram 
encerrados com agradecimentos do coordenador aos participantes. 

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. 


