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ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA – Diante da sinalização de
uma composição amigável para fixação de um calendário de
pagamento dos pleitos financeiros da magistratura para 2011, a
AMARN publicará edital de Assembléia Extraordinária para o
próximo dia 20 de setembro, no turno da manhã, a fim de
discutirmos a proposta de eventual acordo com o Governo do
Estado. Aproveitando a oportunidade, a AMARN convidou os dois
candidatos à presidência da AMB para, na assembléia,
apresentarem suas propostas.
SOLENIDADE – Na tarde da quinta-feira (2) a juíza Zeneide
Bezerra
tomou posse no Cargo de Desembargadora. A
solenidade, muito prestigiada, foi aberta pelo presidente do
Tribunal de Justiça e a mesa foi formada por autoridades do
Governo do Estado, da Prefeitura Municipal, da Assembléia
Legislativa e pelo Presidente da AMARN, juiz Azevêdo Hamilton.
No auditório lotado a nova desembargadora prestou o
compromisso e recebeu a toga das mãos da mãe Estefânia
Ferreira da Silva e do esposo o advogado Heriberto Bezerra. Logo
em seguida, o desembargador Osvaldo Cruz, em nome do
Tribunal de Justiça, fez a saudação à nova Desembargadora do
Estado. Parabéns!
INSPEÇÃO – Na terça-feira(31), o plenário do TJRN aprovou, por
unanimidade de votos, o relatório da inspeção n.º 000065295.2010.2.00.0000, realizada pelo CNJ na Justiça Estadual de 1ª e
2ª Graus do Rio Grande do Norte. Clique aqui para ver a íntegra
do Auto Circunstanciado de Inspeção Preventiva do RN.
CORREGEDORIA – Em resposta ao expediente da AMARN que
solicitou a revisão da prática de policiamento ostensivo na
segurança de equipes de correição, a Corregedoria ressaltou a
necessidade de segurança das equipes de correição, mas
atendeu nosso requerimento, orientando os policiais que atuam
nas correições e inspeções a permanecerem na entrada dos
fóruns, postados na sombra, sem prejuízo à segurança.
ORÇAMENTO – No período de 29 a 31 de agosto, na sede da
Associação de Magistrados do Estado de Goiânia (ASMEGO), a
AMARN participou do Curso de Planejamento e Orçamento
Público, promovido pela AMB. A AMARN foi representada pelo
presidente, juiz Azevêdo Hamilton, pela Juíza Divone Pinheiro,
representante da AMARN no Comitê de Planejamento
Estratégico, e pelo o juiz Mádson Ottoni, representante da
AMARN na Comissão de Orçamento do Tribunal. O curso ofereceu
uma visão global do judiciário, visando uma maior compreensão
acerca da matéria orçamentária.
CONSELHO DE REPRESENTANTES – Na segunda-feira (30),
também em Goiânia/GO, foi realizada reunião da Coordenadoria
das Justiças Estaduais da AMB, que contou com a presença de
mais de vinte presidentes e representantes das associações
estaduais. Na oportunidade, a AMARM salientou a necessidade
de aprimoramento do processo de comunicação da AMB com
seus associados, visando um maior conhecimento sobre a
atuação nos temas institucionais e diminuir excesso de notícias
que possam parecer irrelevantes.

FÉRIAS – Na sexta-feira (3), o Diário da Justiça publicou a
resolução n.º 060/2010-TJ, que altera dispositivos do art. 1º, da
Resolução 07/2009, relativamente à concessão de férias aos
magistrados de primeiro grau, regulamentando o sistema
CHRONOS. Clique aqui e confira.
RN & CNJ – O associado Henrique Baltazar Vilar dos Santos foi
convocado pelo Conselho Nacional de Justiça para trabalhar no
Mutirão Carcerário de Minas Gerais como o juiz coordenador do
Pólo de Montes Claros, que abrange 35 comarcas, 7
penitenciárias,
287
cadeias
públicas
e
conta
com
aproximadamente 2500 presos. O desafio é grande, mas o
reconhecimento profissional do potiguar Henrique Baltazar é
enorme. Parabéns e sucesso!
AMBCOMVOCÊ – Na quinta-feira (9) o candidato à presidência
da AMB pela Chapa AMBCOMVOCÊ, juiz Gervásio Santos, atual
presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA)
estará no Rio Grande do Norte, onde divulgará suas propostas
nas comarcas de Natal e Parnamirim, acompanhado de
integrantes da diretoria da AMARN.
ENAJE – No período de 11 a 13 de novembro, em Aracaju/SE,
ocorrerá o IV Encontro Nacional de Juízes Estaduais (ENAJE), que
será marcado por uma variada programação social, que inclui
jantar de abertura e festa de encerramento. Como incentivo à
participação, a AMARN arcará com 50% do valor das inscrições
feitas até 30 de setembro. Corra e faça já sua inscrição e
concorra ao sorteio de 2 netbooks modelo HP1040BR. Clique aqui
e confira.
PROCESSO PENAL – Com o objetivo de sistematizar as
sugestões da magistratura, a AMB criou uma Comissão para
analisar o Projeto de Lei nº 156/09, que reforma o Código de
Processo Penal (CPP). As associações estaduais poderão ofertar
sugestões, no prazo de 45 dias. Participe, envie sua sugestão
para
novocpp@listas.amb.com.br
ou
alana@amb.com.br.
Precisamos conhecer todos os compartimentos e artigos do
Anteprojeto, para uma crítica construtiva e para a tomada de
posições da instituição perante o Congresso Nacional.
ATUALIZAÇÃO – Confira o texto da Lei Estadual n.º 9.354/2010,
que dispõe sobre a regularização fundiária dos bens públicos
estaduais.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos magistrados
aniversariantes da próxima semana (5 a 11 de setembro):
Maria Zeneide Bezerra e Odlani Sakel Maia Guedes (07),
Gabriella Edvanda Marques Félix, José Cordeiro dos Santos Filho
e Manoel Sérgio Souza (09), Jorge Carlos Meira Silva (10) e Paulo
Luciano Maia Marques (11). Clique aqui para conferir os
aniversariantes do período.
CEGONHA – A AMARN anuncia que está a caminho o primeiro
rebento do associado Rogério Januário de Siqueira e sua esposa
Ingrid Siqueira. A AMARN parabeniza a família e deseja muita
saúde durante a gestação.

