BOLETIM ELETRÔNICO AMARN n. 90 15 a 21 de março de 2010

ELEIÇÕES – A AMARN possui novo presidente! O juiz Azevedo Hamilton
Cartaxo, da Chapa Magistratura Independente e Democrática, foi eleito na
segunda-feira (15) presidente da AMARN para o biênio 2010/12, com 125
votos. O resultado final da apuração foi o seguinte: Chapa 1 (Azevedo
Hamilton) 125 votos; chapa 2 (Artur Bonifácio) 118; total de votantes 243.

compensatória; ATSs; Auxílio Moradia e assuntos diversos.
PAE – Segundo informações do setor financeiro do Tribunal, o Governo do
Estado deverá repassar na próxima segunda-feira (22) o numerário
necessário ao pagamento da Parcela Autônoma de Equivalência, referente ao
mês de fevereiro, com expectativa de recebimento pelos magistrados até a
quarta-feira (24). A AMARN já está fazendo gestões para o pagamento da
parcela de março até o final deste mês.
DIFERENÇA DE ENTRÃNCIA – A AMARN também está fazendo gestões
para elaboração da folha de pagamento das diárias atrasadas e diferença de
entrância, a partir do mês de março, considerando a quitação da PAE para os
juízes da turma de 2000.

Crédito: Elpídio Júnior

PENSIONISTAS – Na terça-feira (16) a diretoria da AMARN, representada
pelos juízes Mádson Ottoni e Marcelo Varella, presidente e vice-presidente
institucional, respectivamente, participou de audiência com o presidente do
Tribunal de Justiça, desembargador Rafael Godeiro, pleiteando o pagamento
da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) para as pensionistas da
magistratura, que também participaram do encontro. Da reunião resultou o
agendamento de audiência com a presidente do IPERN, Sandra Garcia, que
contará com as presenças do presidente do Tribunal e do presidente eleito da
AMARN.

ACESSO - Na quarta-feira (17) o plenário do Tribunal de Justiça votou, por
unanimidade, o acesso do juiz Virgílio Fernandes ao cargo de
desembargador. A AMARN deseja parabéns ao desembargador Virgílio pelo
sucesso profissional. A AMARN esteve presente à sessão e acompanhou
também a promoção do juiz André Melo para a 1ª Vara Cível da Comarca de
Caicó, desejando igualmente sucesso nesse novo desafio.
DESPEDIDA - Conforme publicação no Diário da Justiça da quinta-feira (18),
foi concedida aposentadoria voluntária, por tempo de contribuição, à
magistrada DEISE HOLDER DA SILVA MARTINS, titular da 2ª Vara Cível não
Especializada da Comarca de Natal. A AMARN reconhece publicamente os
bons préstimos da Dra. Deise ao Judiciário norteriograndense, onde
sempre atuou com altivez e seriedade, não olvidando de lembrar a elegância
de sua atuação. À Deise Holder nosso boa sorte!
REUNIÃO DE TRABALHO – O presidente da AMARN, Juiz Mádson Ottoni,
agendou para a próxima segunda-feira (22), uma reunião de trabalho com o
presidente eleito, juiz Azevedo Hamilton, visando a repassar as informações
administrativas da associação.
INAUGURAÇÃO E POSSE – Na segunda-feira (22), às 17 horas, será
inaugurada a nova sede administrativa da AMARN, localizada no Condomínio
Empresarial Torre Miguel Seabra Fagundes, vizinho ao Fórum de Natal. No
mesmo dia, às 20 horas, ocorrerá a posse da diretoria eleita da AMARN, no
Versalhes Tirol. Os convites já foram postados aos associados. Agende
desde já esses compromissos e prestigie!!!
HOMENAGEM – Demonstrando reconhecimento pelo trabalho em prol da
magistratura, por ocasião da inauguração da nova sede administrativa, no
próximo dia 22 de março, a AMARN homenageará seus ex-presidentes,
conferindo uma placa de reconhecimento. Compareça!!!
PRESIDENTES – Na sexta-feira (19), o presidente da AMARN, juiz Mádson
Ottoni, participará do Encontro dos Presidentes de Associação de
Magistrados do Norte/Nordeste/Centro Oeste, na Costa do Sauípe/BA, com a
seguinte pauta: metas do Poder Judiciário para 2010; férias de 60 dias;
coordenadorias regionais da AMB; Parcela Autônoma de Equivalência; folga
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CNJ – O Pedido de Providências n.º 00066070-44.2009.2.00.0000, que visa a
regulamentação da designação dos juízes substitutos e que foi redistribuído
ao Conselheiro Jorge Hélio Chaves de Oliveira, continua concluso com o
relator. Igualmente continua sem movimentação processual o procedimento
nº 0002572-41.2009.2.00.0000, que propõe a edição de ato normativo
versando sobre o mesmo tema.
ELEITORAL – Na quarta-feira (17) a AMARN protocolou requerimento ao
vice-presidente e corregedor eleitoral, desembargador Cláudio Santos,
visando a nomeação de juízes titulares para comarcas diversas, com
percepção da gratificação eleitoral, para minorar os efeitos da carência de
juízes no interior do Estado. O desembargador demonstrou interesse no
requerimento e se comprometeu de encaminhar o pleito ao TSE.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos magistrados
aniversariantes da próxima semana (22 a 28 de março): Sabrina Smith
Chaves Lenzi (25) e João Afonso Morais Pordeus (28). Clique aqui para
conferir os aniversariantes do período.

