
 

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA COMPLETA DA AMC - 2014 

- Triênio 2012/2015 – 

 

Aos onze dias do mês de julho de dois mil e quatorze, às 17 horas, nas dependências da 

sede administrativa da Associação dos Magistrados Catarinenses, sob a condução do 

Presidente Sérgio Luiz Junkes, e com a presença da Vice Presidente Mônica Elias de 

Lucca Pasold, do 2º Vice Presidente Antônio Carlos Bottan, e da Secretária Naiara 

Brancher bem como dos Diretores: Simone Boing Zabot, Rafael Fleck Arnt, Paulo 

Roberto Tzelikis, Claudia Ribas Marinho, Rafael Brunning, Ana Cristina Borba Alves, 

Fernando de Castro Farias, Cintia Costi, Alessandra Mayra da Silva de Oliveira, Geraldo 

Correa Bastos, Paulo Farah, Ney Dante Galante, Fernando C. Faria, Cintia Ranzi Arnt, 

foi iniciada a reunião da Diretoria Completa. O Presidente saudou os presentes, 

destacando a presença dos Colegas Fernando Faria que integra a diretoria a partir desta 

data, como Diretor de Direitos Humanos; e a colega Cintia Ranzi Arnt que integra a 

Comissão da reforma da sede balneária. Em seguida passou-se a discussão sobre os 

temas previamente pautados:  

a) ações e pleitos da AMC de acordo com planejamento estratégico. Foi aprovado o 

requerimento da 12ª Coordenadoria para que seja efetuado pleito visando a adequação 

da estrutura do gabinete. O referido pleito refere-se “a proposta de criação por meio de 

Lei, de cargos de Segundo Assessor de Gabinete para lotação nos gabinetes de cada 

magistrado de primeiro grau, e não apenas por meio de nomeação da função, conforme 

ocorre atualmente”. A justificativa é a necessidade de mais um cargo de assessor de 

gabinete, passando a estrutura do gabinete a ser composta de um assessor jurídico de 

livre nomeação e dois assessores de gabinete com a mesma remuneração, bem como 

criar um cargo de técnico para o cartório, compensando o prejuízo ocorrido com o 

deslocamento do técnico para o gabinete.  Tal pleito, antes de protocolado, será 

revisado pelas diretoras Naiara, Claudia e Camila.  Também aprovado o pleito para a 

revisão da vinculação de estagiários à Vara e não diretamente ao magistrado e ainda 



 

que a AMC atue em relação à elaboração da nova resolução que está sendo formulada 

em relação à contratação de estagiários. Também aprovado a necessidade de atuação 

da AMC para ampliar que o maior número de magistrados aposentados seja beneficiado 

pela conversão da licença-prêmio em pecúnia de modo a se alterar o entendimento que 

fora adotado de aplicar o prazo prescricional de cinco anos. Aprovado também que seja 

elaborado pedido de reconsideração à Comissão de Regimento Interno do Tribunal que 

indeferiu o pleito relativo à implantação das eleições diretas no Judiciário do nosso 

estado. 

b) construção pórtico sede balneária: foi apresentado pela Comissão de Reforma da 

Sede Balneária,  projeto detalhado com valores orçados, e cronograma de execução e 

demais melhorias na sede balneária, onde foi destacado que a previsão da conclusão da 

obra é para o mês de novembro, e que uma vez concluído será sanada a deficiência da 

ausência do controle do acesso às dependências da sede. Proposta aprovada pela 

diretoria.  

c) andamento das ações da Comissão de Assuntos Previdenciários. O colega Paulo 

Farah salientou que a referida comissão estava composta pelos juízes Silvio Dagoberto 

Orsato, Paulo Farah, José Geraldo e Rafael Botan, e em seguida descreveu os 

trabalhos desenvolvidos pela comissão, indicando a necessidade de elaboração de 

cartilha esclarecendo as questões previdenciárias da carreira da magistratura. Indicação 

aprovada pela diretoria.  

d) plano de cargos e salários funcionários –  o presidente Sergio Junkes  informou  que o 

PCS do corpo funcional já está concluído, e solicitou a funcionária Michelle para prestar 

informações sobre a construção. A funcionária ressaltou que o PCS está entre as ações 

do planejamento estratégico, no item profissionalizar os processos de trabalho e 

esclareceu que o PCS além de definir critérios para a progressão salarial, também 

estabelecerá diretrizes para a movimentação de pessoal, definir responsabilidades dos 

funcionários e melhoria na comunicação interna. Foi deliberado pelo envio do plano aos 

membros da diretoria para análise e definido que será submetido a aprovação na 

próxima reunião da diretoria colegiada. 



 

e) trabalho de reestruturação dos processos internos da instituição – apresentado 

relatório geral pela secretária da presidência Michelle e pela assistente social Cristiane 

quanto ao realinhamento dos fluxos de trabalho, e a constituição de três grupos de 

trabalhos: GT/Redução de custos; GT/Desenvolvimento e GT/Comunicação para 

auxiliarem na implantação de melhorias. Tal trabalho, também em consonância com o 

planejamento estratégico possibilitará maior eficiência no funcionamento da entidade 

com vistas aos associados e permitirá futuramente a obtenção de certificado ISO.  

f) congresso estadual – datas e palestrantes, convidados, local do evento. Apresentado 

e aprovado o projeto geral do evento programado para os próximos dias 31/10 e 01/01. 

g) locação do auditório ao Medgrupo – foi aprovada nos termos do regulamento em vigor 

e reservando-se datas para a ESMESC, conforme ponderado pelo seu diretor-geral,  a 

locação de auditório pelo Medgrupo para 154 datas em 2015 conforme email em anexo, 

inclusive mediante exigência de depósito parcial prévio do valor correspondente. 

h) Foi concedida a palavra à Dra Alessandra Mayra que destacou sobre a importância 

de se requerer ao TJSC a regulamentação do afastamento do magistrado quando 

relacionado às atividades funcionais e consultas médicas.   

i) assuntos gerais: a colega Cíntia Costi discorreu sobre as ações e propostas na área 

da saúde do magistrado destacando sobre a realização da I Jornada de Saúde dos 

Magistrados promovida pela AMC nas várias regiões do nosso estado com a 

participação da assistente social da entidade. Nada mais havendo, deu-se por 

encerrada, e eu, Naiara Brancher, secretária lavro a presente ata.  

 

 

 

 


