
A juíza Vera Deboni assumiu apresidência da Associação dosJuízes do Rio Grande do Sul.
Divulgação

Na foto, Vera Lúcia Deboni, nova presidente da AJURIS.

A juíza de Direito VeraLúcia Deboni foieleita em dezembro de2017 com 679 votos parapresidir a Ajuris (Associ-ação dos Juízes do RioGrande do Sul) duranteo biênio 2018/2019. Asessão de posse danova direção ocorreu às17h30min desta quinta-feira (01/02), no ForoCentral, em Porto Alegre.A magistrada encabe-çou a chapa Muito MaisAJURIS, que tambémé composta por: vice-presidente Administra-tivo, Orlando FacciniNeto; vice-presidente dePatrimônio e Finanças,Cristiano Vilhalba Flores;vice-presidente Cultu-ral, Madgéli Frantz Ma-chado; vice-presidenteSocial, Patrícia Antu-nes Laydner; e vice-presidente de Aposenta-dos, Felipe Rauen Filho.A Escola da AJURIS serádirigida Jayme Weingart-ner Neto, como diretor,e Roberto José Ludwig,como vice-diretor. Opleito contou com umaexpressiva participaçãodos associados, atin-gindo o quórum de maisde 90%. A desembar-gadora Adriana da SilvaRibeiro, da chapa Parti-cipação&Transparênciaficou em segundo lugarcom 455 votos.Vera Deboni é a atualvice-presidente Adminis-trativa da Associação eteve como plataforma

eleitoral o respeito à plu-ralidade de ideias da Ma-gistratura, a defesa firmedas garantias e prerro-gativas da Magistratura,além de reafirmar o com-promisso com transpa-rência administrativa eo aprimoramento dosmecanismos de partici-pação dos associadosnas decisões da gestão.A primeira manifes-tação como presidenteeleita foi realizada na Es-cola da Ajuris, local ondefoi realizada a apuraçãodos votos. “A honrade ter sido sufragadanum processo eleitoralacirrado e com uma vo-tação expressiva nos traza legitimidade de umaproposta, de um grupoque se pretende se co-locar de forma absolu-tamente plural”, disse apresidente eleita. VeraLúcia Deboni tambémreforçou o propósito deabsoluto diálogo, “nãosó internamente, comtoda a magistratura doRS, representando todaa magistratura ativa eos inativos, e tambémcuidando das pensio-nistas, mas dialogandocom toda a sociedade,porque essa é a grandecaracterística diferencialda Ajuris”.O ex-presidente daAjuris Gilberto Schäfersaudou o alto quórum departicipação no pleito, aimportância da eleiçãoe da democracia na en-

tidade: “A participaçãode todos mostra a gran-deza da Associação e aimportância da Ajuris navida dos magistrados”.Schäfer também parabe-nizou os eleitos: “Tenhoconvicção que a Verae todos os integrantesda chapa vão fazer umtrabalho de excelência,mantendo a Ajuris comouma entidade represen-tativa e forte na defesa in-transigentes dos nossosassociados e das prerro-gativas da Magistratura,mas sem esquecer aimportância da interlo-cução com a sociedade.Desejo muita sorte, poissei que competência têmde sobra”, destacou.
Formação

Vera, de 57 anos, énatural de Chapecó (SC)e formou-se em Direitoem 1984, pela UFSM(Universidade Federal deSanta Maria). Foi pre-tora entre 1987 e 1990,

quando assumiu comojuíza de Direito. Juris-dicionou as Comarcasde Tupanciretã (pretora),Santo Ângelo, Três deMaio, Santa Maria ePorto Alegre.Na Ajuris, além doatual cargo de vice-presidente Administra-tiva, já foi vice-presidenteCultural, diretora daSede Campestre, pre-sidente do ConselhoDeliberativo e diretora doDepartamento de Coor-denação de ProcessosJudiciais. A magistradatambém foi juíza auxiliarda Presidência do CNJ(Conselho Nacional deJustiça), tendo atuadono programa Justiça aoJovem. Durante dezanos foi professora uni-versitária e atualmenteintegra o corpo docenteda Escola da Ajuris.
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