PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
COMISSÃO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS E ASSUNTOS LEGISLATIVOS
Ata da reunião realizada no dia 30 de janeiro de 2020.

Ata da reunião realizada no dia 30 de janeiro de 2020.

Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, no
gabinete Vice-Presidência, às doze horas, sob a presidência do Desembargador
Lourival de Jesus Serejo Sousa, e na presença dos Desembargadores Cleones
Carvalho Cunha e Jaime Ferreira de Araújo, membros desta comissão, reuniuse a Comissão de Divisão e Organização Judiciárias e Assuntos Legislativos para
apreciar e decidir os processos em pauta:

1)

Processo n°. 22657/2018, no qual a servidora Conceição de Maria

Passos Cadilhe, apresenta proposta de alteração da Lei 8.715/2007,
solicitando o reenquadramento funcional do cargo de auxiliar de
enfermagem, dentro do Grupo Ocupacional de Atividades de apoio
Operacional para o cargo de Técnico Judiciário, do Grupo Ocupacional de
Atividades Técnico de Nível Médio; a comissão, unanimemente, decidiu
aprovar a proposta, nos termos do voto do relator, Desembargador Jaime
Ferreira de Araújo.

2)

Processo n°. 48178/2019, no qual o Desembargador Marcelo Carvalho

Silva, Corregedor-Geral da Justiça, apresenta proposta de criação da
Coordenadoria Judiciária para erradicação do sub-registro de nascimento e
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para ampliação de acesso à documentação básica; retirado de pauta a
pedido do relator, Desembargador CLeones Carvalho Cunha.

3)

Processo n°. 657/2020, no qual o Dr. Luiz Gonzaga Martins Coelho -

Procurador-Geral de Justiça, apresenta proposta de alteração do art. 50 da
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Lumiar entre as Varas da Comarca da Ilha de São Luís-MA, no que diz
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respeito à permanência das ações judiciais relativas à saúde pública
protocoladas antes da data de publicação da lei, em suas Varas de origem; a
comissão, unanimemente, decidiu aprovar a proposta nos termos do voto do
relator, Desembargador Cleones Carvalho Cunha.

4)

Processo n°. 45206/2019, no qual a Dra. Diva Maria Barros Mendes,

apresenta proposta de alteração da Lei 9.109/09, referente a cobrança e
recolhimento ao FERJ de valores relativos à realização de serviços de busca
de processos arquivados e digitalização de documentos; a comissão,
unanimemente, decidiu aprovar a proposta nos termos do voto do relator,
Desembargador Cleones Carvalho Cunha.

5)

Processo n°. 30308/2019, no qual o Desembargador Marcelo Carvalho

Silva, Corregedor-Geral da Justiça, apresenta proposta de alteração do art.
15, inc. II, do Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do
Maranhão, que trata de impedimento ou suspeição de juiz, considerado o
disposto no art146, §1 0 do CPC; retirado de pauta em razão da ausência
justificada do relator (férias), Desembargador José de Ribamar Castro.

Do que para constar, foi por mim, Danielle Mesquita de França Sousa,
designada secretária ad hoc da Comissão, lavrada a presente ata, depois de
lida e achada conforme, vai por tod assinad
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