
 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 11 DE MARÇO DE 2017 

 

Ao décimo primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e 

dezessete, em segunda chamada, às dez horas, 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 de presença anexa, passando, na seqüência, a apregoar os 

temas constantes da pauta. 

 

ASSUNTOS DA PAUTA 

 

1) Aprovação da ata da Assembleia Geral anterior – Aprovada a ata da 

Assembléia Geral anterior, realizada em 3 de dezembro de 2016, por 

unanimidade. 

 

2) Situação financeira da AMC/ESMESC e prestação de contas do ano de 

2016 – O Presidente passou a palavra ao colaborador Alvaro Ronssani, 

coordenador financeiro da AMC, que apresentou os dados referentes à 

situação orçamentária e financeira da instituição, destacando os 

resultados positivos do exercício. O Presidente do Conselho Fiscal, 

Desembargador Stanley da Silva Braga, enfatizou a boa gestão 

financeira da entidade, recomendando a aprovação das contas com 

anotação de elogios à administração. Em seguida, por unanimidade, 

foram aprovadas as contas do ano de 2016.  

 

3) Pleitos da Magistratura. Pendências no TJSC e IPREV. Quitação de valores 

– O Presidente explanou sobre os pleitos da AMC em tramitação no 

Tribunal de Justiça e pendências de outras Instituições, apresentando 

quadro detalhado das postulações. Em relação ao item 18 do quadro 

apresentado, após explanação dos casos já levados à decisão judicial, 

em regra desfavoráveis à possibilidade de pagamento de auxilio 



 

moradia para magistrados casados entre si, a Assembléia Geral deliberou 

que a AMC, diante do cenário, não irá propor ação judicial acerca da 

matéria.   

 

4) TJSC. Atenção ao Primeiro Grau de Jurisdição – O Presidente apresentou 

questões de interesse do Primeiro Grau, as quais devem pautar os 

debates com o Tribunal de Justiça. 

 

5) Proposta de Reforma da Previdência – O Presidente informou que o 

colega Paulo Farah integra comissão instituída pela AMB para tratar da 

Reforma da Previdência e que a AMB disponibilizou cartilha sobre o 

assunto, mantendo-se próxima das discussões e atuando em defesa dos 

interesses da Classe. 

 

6) ESMESC. Atividades para 2017 – O Presidente justificou a ausência do 

Diretor da Esmesc, Juiz Claudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, que 

está ministrando aulas em Chapecó para turma de extensão da Escola. 

Apresentou-se, então, as atividades desenvolvidas pela Esmesc, o 

número de extensões instaladas e o retorno institucional e financeiro que 

se colhe. 

 

7) Sede Balneária. Balanço da temporada de verão – O Presidente 

destacou as obras realizadas na Sede Balneária, em especial as relativas 

ao saneamento, e fez um balanço da temporada, que alcançou 

excelente ocupação.  

 

8) Eventos programados para 2017 – O Presidente expôs o calendário de  

eventos programados para o ano, sendo que houve deliberação no 

sentido de delegar à Diretoria Colegiada a decisão acerca do local e 

época de realização do Congresso Estadual.  

 

9) Reforma do Estatuto Social e do Regulamento da Sede Balneária. Estudos 

em andamento – O tema está pendente, com encaminhamento da 

questão para os próximos meses.   

 

10) Renovação do contrato de comodato de imóveis pertencentes à AMC, 

situados na Cidade e Comarca de Rio do Sul – Foi autorizada a 

renovação do comodato dos imóveis pertencentes à AMC em Rio do Sul. 

 

 



 

 

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

de todos e deu por encerrada a AGO. Eu, Naiara Brancher, 1ª secretária 

da AMC, a digitei e subscrevi. 

 

 

Odson Cardoso Filho 

 Presidente da AMC 

 

 

 

Naiara Brancher 

1ª Secretária 

 

 

 


