
 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 08 DE MARÇO DE 2014 

 

Aos oito dias do mês de março de dois mil e quatorze, às nove horas e trinta 

minutos, no auditório da AMC/Esmesc, foi aberta a Assembléia Geral Ordinária convocada 

para esta data. O Presidente Sérgio Luiz Junkes abriu os trabalhos enaltecendo a presença 

dos Associados cujos nomes constam em lista de presença anexa, e convidou a 1ª Vice-

Presidente, Mônica Elias de Lucca e o 2º Vice-Presidente, Antônio Carlos Bottan para 

comporem a mesa diretora dos trabalhos. 

 ASSUNTOS DA PAUTA 

1. Prestação de Contas. As contas referentes ao ano 2013 foram apresentadas, mediante 

apresentação do fluxo de caixa projetado para o ano e o fluxo de caixa efetivamente 

realizado, tanto na AMC, quanto na Esmesc. As contas foram aprovadas por 

unanimidade.  

2. Proposta para tornar obrigatória aos novos associados à adesão à Mútua, por sugestão 

do Des. Salim foi aprovada a continuidade da realização de campanha de estímulo a 

adesão a mútua, inclusive com depoimentos de familiares que já usufruíram do 

benefício. Após os debates, foi aprovada, por unanimidade, a obrigatoriedade de 

adesão à mútua aos novos associados e a retomada da campanha em prol da adesão 

de todos os atuais associados e sujeição à próxima AGO da proposta de inclusão 

obrigatória à mútua também aos atuais associados. 

3.  ASSUNTOS GERAIS 

3.1. O Presidente informou da parceria efetuada entre a AMC e Coomarca - por meio 

da Mongeral - para oferecer seguro de vida em grupo aos associados. O associado 

Guilherme Born Nunes apresentou detalhes do seguro de vida a ser oferecido aos 

associados, não somente aos cooperados da Coomarca.  

3.2. O Presidente prestou esclarecimentos acerca dos pleitos da Magistratura, tanto 

no âmbito estadual, quanto no âmbito federal, em especial o restabelecimento do 

ATS e da recomposição do subsídio. Foram mencionados os pleitos em andamento 



 

no âmbito estadual, buscando beneficiar não somente os Magistrados da ativa como 

os já aposentados e foi enaltecida a iniciativa dos atuais dirigentes do TJSC de 

aproximação com a Magistratura de 1º grau, revelada nas visitas aos Colegas das 

diversas regiões do Estado, o que vem estimulando e valorizando a atuação do Juiz, 

reflexo positivo já observado da liderança bem exercida.  

3.3. A Magistrada Cintia Costi prestou esclarecimentos acerca das ações da Diretoria 

de Saúde da AMC, noticiando que o CNJ está planejando ações  institucionais  

relevantes quanto à saúde do Magistrado, demonstrando que esta é uma 

preocupação geral e o nosso TJ é bastante sensível ao tema e está se estruturando 

para o estabelecimento de uma política institucional eficaz. 

3.4. O Magistrado Odson Cardoso Filho, Presidente do Conselho Deliberativo da 

AMC, fez uso da palavra sugerindo a divulgação, junto com a ata da presente AGO, 

do balancete de prestação de contas, para complementar os atos de  transparência 

que marcam a presente gestão.  

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a AGO.  

 

Sérgio Luiz Junkes 

 Presidente da AMC 


