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CORTE CATARINENSE DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM

RESOLUçÃO n. CORTEtzOlg/o04

PROGRAMAçÃO DAS ATTVTDADES PARA O FrM DO ANO DE 2019 E
ANO DE 2020.

O Presidente do Conselho de Administração da Corte Catarinense de a
Mediação e Arbitragem, no uso de suas atribuiçôes e em cumprimento ao deliberado pelo
referido Conselho, em sessão realizada na data de 05 de dezembro de 2019, assina a
presente Resolução, dispondo sobre a Programaçâo de Atividades referentes ao Íinal do
ano de 2019 e ao ano de202O, conforme segue abaixo:
Art. 10. - Estabelece o calendário de atividades a ser cumprido no Íinal do ano de 2019 e
no ano de 2020 :

O recesso de Atividades será observado no período de 20 de dezembro de 2019 até 06 de
janeiro de 2020.
Durante o período de recesso o atendimento poderá ocorrer pelos telefones (48) 48
999727589 e 48 984211038 e pelo e-mail corte@cortecatarinense.orq.br;
O reinicio das atividades ocorrerá em 07 de janeiro de 2020, nos dias úteis e será cumprido
no horário de 13:00 (treze) horas às 17:30 (dezessete e trinta) horas.

Art. 20. - O Conselho de Administração, a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, durante
o ano de 2020, realizaráo as respectivas reuniões nas datas discriminadas abaixo:
20.02 - DIRETORIA EXECUTIVA - aprovação de contas e encaminhamento para o
Conselho Fiscal, Relatório das atividades no exercício anterior.
05.03 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - relatório das atividades do exercício antêrior.

CONSELHO FISCAL -
19.03 - DIRETORIA EXECUTIVA
02.04 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Credenciamento de especialistas em

resolução
De conflitos.

23.04 _ DIRETORIA EXECUTIVA
07.05 - CoNSELHO DE ADMTNTSTRAÇÃOos
21.05 - DIRETORIA EXECUTIVA.
04.06 - CoNSELHO DE ADMTNISTRAÇÃO
í 8.06- DIRETORIA EXECUTIVA
02.07 - CoNSELHO DE ADMTNTSTRAÇÃO
23.07 - DIRETORIA EXECUTIVA
06.08 - CoNSELHO DE ADMTNTSTRAÇÃO
20.08 _ DIRETORIA EXECUTIVA
03.09 - CoNSELHO DE ADMTNTSTRAÇAO
17.09 - DIRETORIA EXECUTIVA
01 .10 - CoNSELHO DE ADMTNTSTRAÇÃO
22.10 _ DIRETORIA EXECUTIVA
05.11 - CONSELHO DE ADMTNTSTRAÇÃO
19.11 - DIRETORIA EXECUTIVA
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03.12 - CONSELHO DE ADMTNTSTRAÇÁO:
Credenciamento de especialistas em resolução de conflitos.
Programação para o ano de 2021, Previsão de receita e despesa.

Art. 30. A Corte, além das atividades de Resolução de conflitos, através de conciliaçáo,
mediação e arbitragem, realizará seminários referentes às suas Íinalidades, curso
presencial de resolução de conflitos. para conciliadores, mediadores e árbitros
Art. 40. - A realização do Oitavo Curso Presencial de Mediação e Arbitragem : visão atual
sobre resolução de conflitos a ser realizado no primeiro semestre do ano.
Art. 50. - Os prazos fixados nos procedimentos de resolução de conflitos ficarão suspensos
no período de recesso (18 de dezembro de 2019 até 06 de janeiro de 2020) e nas datas
sem expediente em sua secretaria.
Parágrafo Único - Havendo urgência os Especialistas em Resolução de Conflitos,
responsáveis pelos respectivos procedimentos poderão realizar atos referentes aos
mêsmos no período de recesso comunicando a ocorrência à Câmara de Resolução de
Conflitos.
Art.60. Esta Resolução entrará em vigor na data de 17 de dezembro de 2019, revogadas
as disposiçÕes em contrário.

Florianopolis, 05 de dezembro de 2019.
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José luil §AI");i",lI ''
Presidente do Conselho de Administração.
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