
 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 3 DE DEZEMBRO DE 2016 

 

Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, em 

segunda chamada, às nove 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 Ordinária convocada para esta data. O Presidente Odson Cardoso Filho 

iniciou os trabalhos agradecendo a presença dos Associados, cujos nomes 

constam na lista anexa, passando a apregoar os temas constantes da pauta. 

 

 ASSUNTOS DA PAUTA 

1. Aprovação da ata da Assembléia Geral anterior – Aprovada a ata da 
Assembléia Geral anterior, realizada em 10 de setembro de 2016, por 
unanimidade. 

2. Exposição sobre os trabalhos desenvolvidos pela AMC e ESMESC no ano de 
2016 – Inicialmente, o Presidente justificou a ausência do Diretor da Esmesc, 
Juiz Claudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, que esta retornando do 
Copedem (Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da 
Magistratura) que se realizou no Estado de Rondônia. Na seqüência, houve 
a explanação sobre as atividades e investimentos executados durante o 
ano de 2016. Destacou-se a aprovação, pelo Tribunal Pleno do Tribunal de 
Justiça de Santa Catarina, de antigo pleito da Magistratura que diz com a 
redução das diferenças remuneratórias entre as entrâncias. Noutro lado, 
foram mencionadas as obras realizadas nas Sedes Administrativa e 
Balneária, bem como os eventos comemorativos aos 55 anos da AMC e 30 
anos da Esmesc.   

3. Situação financeira da AMC/ESMESC e previsão orçamentária para 2017 - 
O Presidente passou a palavra ao colaborador Álvaro Ronssani, 
coordenador financeiro da AMC, que apresentou os dados referentes à 
situação orçamentária e financeira da instituição, destacando os 
resultados positivos do exercício, bem assim a previsão orçamentária para 
2017. O Presidente do Conselho Fiscal, Desembargador Stanley da Silva 
Braga, enfatizou a boa gestão financeira da entidade. Em seguida, por 
unanimidade, o orçamento para 2017 foi aprovado.  



 

4. Magistratura. Pleitos de interesse da Classe - O Presidente explanou sobre 
os pleitos da AMC em tramitação no Tribunal de Justiça, apresentando 
quadro detalhado das postulações.  

5. Magistratura. Principais projetos em andamento na ALESC e no Congresso 
Nacional com interferência na vida funcional e na atuação jurisdicional. 
Defesa de direitos e prerrogativas – O Presidente fez exposição sobre a 
situação dos projetos em tramitação nas Casas Legislativas, apresentando 
as dificuldades de avanço em relação às questões remuneratórias e das 
lutas empreendidas, sobretudo no Congresso Nacional, para evitar a 
aprovação das propostas que ameaçam as garantias e prerrogativas da 
Magistratura e a autonomia do Poder Judiciário brasileiro. 

6. Pedido formulado pelo Município de Xaxim para renovação de contrato de 
comodato de imóvel - Após explanação do Presidente foi aprovada a 
renovação do contrato de comodato por mais cinco anos, autorizadas 
eventuais reformas e adaptações exigidas pelos órgãos públicos. 

7. Assuntos gerais. 
a. O Presidente do Conselho Deliberativo, Juiz Samir Oseas Saad, fez 

breve explanação sobre as atividades do Conselho Deliberativo, e 
trouxe esclarecimentos acerca da decisão que autorizou a filiação 
dos futuros novos juízes, os quais estão cursando a Academia 
Judicial.  Em seguida, pela juíza Naiara Brancher, foi registrado o 
agradecimento ao Juiz Samir pela presidência dos trabalhos na 
Comissão responsável pelas eleições da AMB;  

b. Após discussão, decidiu-se pela não adesão, enquanto Entidade de 
Classe, às manifestações de rua organizadas para os dias próximos. 
Sobre outras, necessitarão de debate e posicionamento futuro.  

 

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

de todos e deu por encerrada a AGO. Eu, Gisele Prudêncio, Assessora 

Jurídica da AMC, ____________________ digitei e subscrevi. 

 
Odson Cardoso Filho 
 Presidente da AMC 

 
Naiara Brancher 

1ª Secretária 


