
 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 10 DE SETEMBRO DE 2016 

 

Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, em 

segunda chamada, às dez horas e trinta minutos, nas dependências da Sede 

Administrativa da Associação dos Magistrados Catarinenses - AMC, situada à 

rua dos Bambus, n. 116, Itacorubi, em Florianópolis/SC, foi aberta a Assembléia 

Geral Extraordinária convocada para esta data. O Presidente Odson Cardoso 

Filho iniciou os trabalhos agradecendo a presença dos Associados, cujos 

nomes constam na lista de presença anexa, passando, na seqüência, a 

apregoar os temas constantes da pauta. 

 

ASSUNTOS DA PAUTA 

 

1) Aprovação da ata da Assembléia Geral anterior– Por unanimidade, foi 
aprovada a ata da Assembleia Geral anterior, realizada em 12 de 
março de 2016. 
 

2) Mobilização nacional em razão de propostas legislativas que ferem a 
independência do Juiz e a autonomia do Poder Judiciário– O Presidente 
realizou um breve histórico acerca do subsídio da magistratura nacional 
a partir de 2003, com o último reajuste em fevereiro de 2015 até os dias 
atuais. Houve também uma explanação acerca dos projetos em 
tramitação no Congresso Nacional. E após longo debate entre os 
presentes, aprovou-se, por unanimidade, a condição de mobilização 
permanente da Magistratura em vista das propostas que ferem a 
autonomia do Poder Judiciário e independência do Juiz. 
 
 

3) Magistratura. Carreira, subsídio, ATS/VTM, diferença entre entrâncias e 
demais pleitos– O presidente informou quais os pleitos da AMC que 
tramitam no Tribunal de Justiça bem como seus respectivos 
andamentos. 
 

4) Relatório sobre a situação administrativa e financeira da AMC/ESMESC - 

O presidente passou a palavra ao 1º Tesoureiro da AMC, Juiz 
Laudenir Fernando Petroncini, que fez explanação sobre a 
situação orçamentária e  financeira da entidade, destacando os 
resultados positivos bem como apresentando a demonstração 
dos resultados do 1º Semestre de 2016.  
 

5) Mútua. Revisão do regramento e valores–houve uma breve explanação 
acerca da Mútua e valores da contribuição e deliberou-seque será feito 



estudo para apresentação na próxima Assembleia Geral para tornar 
obrigatória para todos os associados a sua adesão. 
 

6) Assuntos gerais. 
 

 

a. Dada a palavra à colega Vania Peterman formulou pleito no 
sentido da Associação juntamente com a Academia Judicial e o 
e a Escola do TER interceda junto à Coordenadoria dos 
Magistrados no sentido facilitar a indicação de magistrado para a 
substituição daquele colega que venha a participar de cursos  
obrigatórios para a promoção por merecimento ou remoção 
bem como participação em  bancas de Monografia. Há que se 
destacar que neste último caso o Tribunal não arca com 
deslocamento e diárias por ausência de previsão legal, de forma 
que o magistrado se desloca até a Academia Judicial para 
participar de banca de monografia de juiz vitaliciando às suas 
próprias expensas. Destacou ainda a necessidade da 
cooperação daqueles magistrados com jurisdição eleitoral.  

b. A colega sugeriu ainda a o investimento em mídia paga nas redes 
sociais de uma agenda positiva das ações dos magistrados. 

c. A Assembleia Geral sugeriu que fossem buscadas alternativas 
para possibilitar a transmissão “ao vivo” das Assembleias Gerais, 
mediante login e senha dos associados.  
 

 

Ao fim, nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença 

de todos e deu por encerrada a AGE. Eu, Naiara Brancher, 1ª Secretária, 

____________________ digitei e subscrevi. 

 

 

 

Odson Cardoso Filho 

 Presidente da AMC 
 
 
 

Naiara Brancher 
1ª Secretária 

 
 
 

 
 


