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CNJ – Por solicitação da própria conselheira Andréa Pachá,
relatora do PP n.º 2009.10.00.000835-5, que tramita no Conselho
Nacional de Justiça, na segunda-feira (6) a AMARN irá se reunir
com a presidência do TJRN para discutir a modulação dos efeitos
da decisão liminar deferida no Pedido de Providências.

AUDITORIA MILITAR – Na quinta-feira (2) a AMARN se fez
presente à solenidade comemorativa dos 79 anos da Justiça
Militar Estadual, ocorrida no auditório da 11ª Vara Criminal de
Natal, oportunidade em que também foi inaugurada a galeria de
fotos dos juízes auditores militares.

PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA – A AMARN se
congratula publicamente com o presidente do Tribunal de Justiça,
desembargador Rafael Godeiro, pelo pagamento da primeira
parcela da PAE, um pleito da AMARN, mas uma vitória de todos.
O pagamento foi enviado às instituições financeiras no dia 1º/04,
inclusive para os aposentados, mas por problemas
administrativos o IPE atrasou em alguns dias o pagamento dos
inativos.

PÉROLA DO ATLÂNTICO – O residencial Pérola do Atlântico
será edificado no terreno negociado pela AMARN com a CNH –
Cooperativa Norteriograndense de Habitação. Nos próximos
quarenta dias os associados da AMARN terão exclusividade na
aquisição dos apartamentos. O folder do empreendimento
postado em breve a todos os associados.

ATSs – O Presidente da Câmara dos Deputados, deputado
Michel Temer (PMDB-SP), decidiu criar Comissão Especial
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição
nº 210-A de 2007, do Sr. Regis de Oliveira, que "altera os artigos
95 e 128 da Constituição Federal, para restabelecer o adicional
por tempo de serviço como componente da remuneração das
carreiras da magistratura e do ministério público". A Comissão
será composta de dezessete membros titulares e de igual número
de suplentes, mais um titular e um suplente, atendendo ao rodízio
entre as bancadas não contempladas. Com o mesmo propósito
de reestabelecer os ATSs, há ainda a Proposta de Emenda à
Constituição n° 21/2008, de autoria do Senador Álvaro Dias
(PSDB-PR), em tramitação no Senado Federal, mas a criação da
Comissão Especial na Câmara dos Deputados foi um grande
passo no processo legislativo para restabelecimento do adicional.
ASSEMBLÉIA – Na quarta-feira (1º) integrantes da diretoria da
AMARN compareceram à Assembléia Legislativa para
acompanhar o andamento do Projeto de Lei n.º 200/09 – PL/SL
que estabelece gratificação de 10% e o pagamento da diferença
de remuneração nas substituições. Na oportunidade, foi
informado que as comissões ainda não foram formadas neste ano
legislativo, mas isso será logo regularizado e o projeto irá tramitar
com celeridade.
REMOÇÕES – Na quarta-feira (1º) a diretoria da AMARN
compareceu à sessão plenária administrativa do TJRN para
acompanhar a votação de três processos de remoção. O que se
pode observar é que, atualmente, com a adoção dos quintos
sucessivos, a análise é bem mais célere e objetiva. A AMARN se
congratula com os colegas removidos, desejando sucesso no
novo cargo: Francisco Seráphico da Nóbrega Coutinho, para 7ª
Vara Criminal da Comarca de Natal, Míriam Jácome de Carvalho
Simões, para Comarca de Arês e Marta Suzi Peixoto Paiva Linard
para Comarca de São Rafael.

O JUIZ RESPONDE – A próxima edição do programa da
AMARN - “O JUIZ RESPONDE ”, que irá ao ar na terça-feira
(07/04), às 19h, após o “Jornal da Câmara”, com reapresentação
no sábado (11/04), ao meio dia, exibirá uma entrevista com a
juíza Maria Zeneide Bezerra, sobre questões relacionadas ao
direito de família.
FUTEBOL – Após passar por manutenção, a partir do sábado
(04) o campo de futebol de nossa sede campestre em Macaíba
está liberado para utilização. Na mesma data recomeçam os
treinos da equipe de futebol, dando início aos preparativos para
a disputa do torneio regional, que será realizado no mês de
junho, em João Pessoa/PB.
CONSULTA PÚBLICA SOBRE CONCURSOS – O CNJ divulga
através da internet consulta pública sobre concursos para
magistratura. As sugestões podem ser encaminhadas através do
endereço eletrônico: consultapublica@cnj.jus.br.
CEGONHA – A AMARN registra com alegria que magistrada
associada Keity Mara Ferreira de Souza e Saboya, esposa do
colunista Cristian de Sabóya, está grávida de seu primeiro bebê.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos
aniversariantes da próxima semana Sandra Simões de Souza
Dantas Elali (06/04), Geomar Brito Medeiros (07/04), Marcos
José Sampaio de Freitas Junior (09/04), Edino Jales de Almeida
Júnior e Eliana Alves Marinho Carlos (10/04). Quer saber todos
os
aniversariantes
do
ano?
Acesse
http://www.amarn.com.br/aniversarios.htm.
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 através do ramal 9374 ou também pelos telefones
(84) 3206-0942 ou 9904-7000.

