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CNJ I – O Pedido de Controle Administrativo apresentado pela
AMARN no Conselho Nacional de Justiça e registrado sob n.º
2009.10.00.003199-7, visando que, na movimentação da carreira
dos magistrados, não se afaste da regra de formação da lista
tríplice, os juízes que figurem na primeira quinta parte da lista de
antiguidade, inclusive no caso de todos os concorrentes não
contarem com dois anos de exercício na respectiva entrância, foi
redistribuído ao conselheiro Paulo de Tarso Tamburini Souza.
CNJ II – Na segunda-feira (24) a AMARN ingressou com Pedido
de Controle Administrativo no Conselho Nacional de Justiça,
registrado sob n.º 2009.10.00.0034640-0, visando suspender os
efeitos da Resolução nº 26/2009 do TJRN, bem como para que
uma nova resolução seja editada, adequada às regras contidas
na Resolução nº 17/2006 do Conselho Nacional de Justiça, o qual
determinou, desde o ano de 2006, que a substituição dos
membros dos Tribunais fosse realizada por decisão da maioria
absoluta dos seus membros, com adoção de critérios objetivos
que assegurem a impessoalidade da escolha. O PCA foi
distribuído ao conselheiro Milton Nobre, que deferiu parcialmente
a liminar para suspender os efeitos da Resolução nº 026/2009,
até a decisão final do PCA, sem determinar prazo para
elaboração da nova resolução.
CONGRESSO BRASILEIRO – Após a parceria com a ESMARN,
que assegurará o reembolso de 50% das trinta primeiras
inscrições no XX Congresso Brasileiro de Magistrados, a AMARN
também resssarcirá 50% mais trinta inscrições de associados, até
o dia 31/08. Não perca tempo, restam poucas vagas. Aproveite
mais esta facilidade e preencha o formulário diretamente no sítio
do evento.
TIM – Após um longo período tentando solucionar os problemas
apresentados pela operadora TIM para com os associados,
inclusive designando uma funcionária para esse intento, e não
havendo solução plausível, a AMARN decidiu solicitar um
levantamento das dívidas para fins de distrato com a operadora.
No momento estão suspensas as solicitações de novas linhas e
renovação de aparelhos. Esclarecemos que, se for o caso, a
solução não será abrupta, bem como que haverá migração para
outra operadora que possa assumir as carências e serviços.
PAIS & AMARN – No domingo (16/08) haverá a comemoração
do Dia dos Pais da AMARN em nossa sede campestre. A
programação começa às 11 horas com animação infantil do
Mundo Mágico e churrasco do Boroca, tudo com a atração
musical da banda Mistura Fina. Cada associado poderá levar 5
convidados e a senha extra está sendo vendida por R$ 15.
Compareça! Leve sua família e prestigie os eventos de nossa
associação. Cerveja e caipiroska no local, por apenas R$ 1, mas

se beber, não dirija, é mais divertido ir e voltar!!! Clique aqui e
confira o convite em nosso sítio na internet.
SEDE ADMINISTRATIVA – A diretoria da AMARN tem
garimpado a cidade em busca de um imóvel que possa abrigar
nossa sede administrativa própria. A idéia da administração é
buscar algumas alternativas para que, uma comissão designada
pela Assembléia Geral para esse fim, possa definir qual a melhor
opção. A aquisição de uma sede própria é um sonho antigo da
associação e uma necessidade diante da ocupação temporária
que fazemos no Fórum Seabra Fagundes.
PEC DO ATS 1 – A Proposta de Emenda à Constituição nº 210-A
de 2007, de autoria do Deputado Regis de Oliveira (PSC-SP), que
tramita da Câmara dos Deputados e "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", foi encaminhada à
Coordenação de Comissões Permanentes para publicação, com
parecer favorável da Comissão Especial.
PEC DO ATS 2 – Também com o mesmo propósito de
reestabelecer os ATSs, tramita no Senado Federal a Proposta de
Emenda à Constituição n° 21/2008, de autoria do Senador Álvaro
Dias (PSDB-PR), que está com parecer favorável da Comissão
de Constituição e Justiça, mas o relatório ainda não foi aprovado
pelo pedido de vista dos Senadores Francisco Dornelles (PP-RJ)
e Romero Jucá (PMDB-RR), líder no governo no Senado, desde
08/07.
CEGONHAS – A família AMARN está cada vez maior! Com
alegria anunciamos o nascimento das seguintes crianças: Dante,
filho de Débora Cristina e do juiz Cleudson de Araujo Vale,
conselheiro fiscal da AMARN; Ana Laura, filha da Juíza Virgínia
Rêgo Bezerra e do Advogado Pedro Luiz Viana Lopes; Henrique,
filho do Juiz Marcos José Sampaio de Freitas Junior e Vivian
Marassi. A AMARN deseja parabéns às famílias e saúde aos
rebentos!
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos
aniversariantes da próxima semana (2 a 8 de agosto): Célio de
Figueiredo Maia e Thereza Cristina Costa Rocha Gomes (02),
Sulamita Bezerra Pacheco de Carvalho (05) e Eduardo Feld (07).
Quer saber todos os aniversariantes do ano? Acesse
aniversariantes.
SUGESTÕES – clique aqui para atualizar 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.

