BOLETIM ELETRÔNICO AMARN – SEMANA DE 18 A 24 DE MAIO DE 2008
INFORMÁTICA. Na sexta-feira (16) a AMARN se reuniu
com o secretário de Informática do TJRN, Gerânio Gomes,
obtendo sucesso no sentido de que, num prazo aproximado
de 30 dias, serão criados perfis diferenciados para os juízes
com maior liberdade de acesso aos sites e pesquisas,
inclusive com acesso aos webmails pessoais.
ELEITORAL – Na quarta-feira (21) os presidentes da
AMARN, Mádson Ottoni, e da AMPERN, Rinaldo Reis, se
reuniram com o presidente do TRE, Desemb. Cláudio
Santos, para tratarem da Resolução n.º 011/2008-TRE que
regula o pagamento de Gratificação Eleitoral aos juízes e
promotores eleitorais. Na oportunidade a AMARN
apresentou minuta de reforma da resolução ao presidente
do TRE que se prontificou em analisar o pedido.
SEDE PRAIANA: Na última quinta-feira (15) o presidente
Mádson Ottoni e o vice-presidente financeiro Azevedo
Hamilton participaram de reunião com a diretoria da
Construtora Moura Dubeux visando a melhoria da proposta
de alienação da sede praiana da AMARN. Houve avanço
nas negociações e a empresa afirmou que faria nova
proposta formal em 15 dias para ser apresentada à
Comissão de Alienação da sede praiana.
DIA DAS MÃES – No último domingo (18) ocorreu o
tradicional Dias das Mães da AMARN em nossa sede
campestre. O evento, que contou com mais de 400 pessoas,
dentre associados e familiares, foi muito elogiado pela
organização e pelo serviço oferecido.
SÃO PEDRO – Seguindo a tradição de festas juninas da
AMARN, no dia 28 de junho acontecerá a comemoração do
São Pedro da Associação. O arraiá será grande, teremos
comidas típicas, quadrilha improvisada e muito forró com a
Banda Forrozão Pé de Urtiga. Inté lá.
CNJ 1 – Após o indeferimento da liminar, a AMARN e AMB
apresentaram pedido de reconsideração nos autos do
Procedimento
de
Controle
Administrativo
n.º
200810000010140, apresentado em desfavor do controle do
expediente dos juízes. O PCA está concluso com o Relator
Altino Pedrozo dos Santos.
CNJ 2 – O conselheiro Jorge Antônio Maurique postergou
para depois da intimação do TJRN a análise do pedido
liminar no Procedimento de Controle Administrativo número
200810000010310 que visa a alternância dos critérios de
merecimento e antigüidade também nas remoções.

CNJ 3 – A conselheira Andréa Pachá, relatora do Pedido de
Providências n.º 200810000010333, solicitou informações
ao TJRN sobre a decisão que proibe a participação da
AMARN nas sessões disciplinares em desfavor de
associados.
AMARANTE: A Comarca de São Gonçalo do Amarante
inaugurou na última sexta-feira (16) as instalações do novo
Fórum Municipal. A AMARN se fez presente à solenidade de
inauguração através do presidente Mádson Ottoni e dos
vice-presidentes André Melo e Cleofas Coelho.
MARCCO: A AMARN já é integrante do Movimento
Articulado de Combate à Corrupção e estará difundindo
entre os associados à cultura já existente de priorizar os
processos que envolvam corrupção, primordialmente por
improbidade administrativa.
CONAPA: O colega Gustavo Marinho foi convidado para
compor a Comissão Nacional de Apoio às Penas e Medidas
Alternativas (CONAPA) em razão do trabalho desenvolvido
pelo associado junto à Coordenadoria Estadual da Central
de Execução de Penas e Medidas Alternativas (CEPA).
Parabéns ao colega.
PARABÉNS 1: A AMARN deseja felicidades aos juízes
Gisela Besch e Ana Orgette de Souza (19/05), Flávio
Ricardo (20/05), Marcelo Varella (22/05) e Ricardo Procópio
(24/05), todos aniversariantes desta semana.
PARABÉNS 2: Por solicitação de alguns colegas que
pretendem saber com antecedência os aniversariantes das
semanas vindouras, a AMARN também deseja felicidades
aos juízes Altair Fernandes e Cláudio Mendes (29/05),
Ticiana Delgado Nobre (30/05) e Eustáquio José (31). Quer
saber todos os aniversariantes do ano? Acesse
http://www.amarn.com.br/aniversarios.htm.
CEGONHA: Nasceu Luiz Antônio, filho dos juízes Tânia de
Lima Villaça e Luiz Cândido. Anunciamos a gravidez da
colega Luciana Teixeira, esposa do advogado Carlos
Gondim. A AMARN deseja felicidades e sucesso às famílias.
SUGESTÕES: Escreva para o endereço amarn@tjrn.jus.br
atualizando seu endereço eletrônico. Envie sugestões,
críticas, elogios e questionamentos. Participe com idéias e
se mantenha informado também pelos telefones (84) 32060942 ou 9904-7000.

