
 

 

GRATIDÃO E COMPROMISSO 

  

Alberto Diniz* 

  

Junto da alegria e honra de ser eleito presidente da nossa querida 

Amagis, minhas palavras são de gratidão. Quero agradecer, em 

primeiro lugar, a todos os colegas, todas as colegas, 

especialmente os 900 que participaram do processo eleitoral e 

confirmaram o nosso projeto para o próximo triênio. 

  

Mesmo sendo chapa única, os colegas e as colegas fizeram 

questão de vir e participar e garantir a representatividade de nossa 

Associação, a única e legítima defensora da Magistratura mineira. 

  

Quero fazer uma gestão participativa, compartilhada e 

democrática, e ela começa com essa participação na eleição e na 

administração.  

  

Quero dar continuidade ao excelente trabalho que está sendo feito 

pela atual gestão, me espelhar na atuação do presidente Maurício, 

que manteve a Amagis em sua vocação original, que é defender o 

magistrado e a magistrado, onde quer que eles estejam. 

  

Vi o esforço do Maurício, nas idas e vindas pelo interior e, 

principalmente, Brasília para, mais do que conquistar avanços, 

impedir perdas e retrocessos e outras ameaças que ainda pairam 

sobre a Magistratura.  

  

Quero agradecer aos colegas de nossa Chapa, que me ajudaram no 

início dessa caminhada e estarão juntos conosco nos desafios que 

virão aí. Conto com cada um de vocês, valorosos colegas, para 

fazermos uma gestão de defesa intransigente da Magistratura, 

suas prerrogativas e direitos. Assumo o compromisso com todos, 

associados ativos, aposentados e pensionistas. 

  



Faço ainda questão de reafirmar o compromisso com os Colegas 

aposentados e aposentadas na defesa da paridade e a 

integralidade. Isso é prioridade máxima, para resgatar a unidade 

da Magistratura, que não pode ser duas, muito menos dividida. 

Faremos justiça a todos vocês que construíram a nossa história, 

nossas conquistas e o que somos hoje. 

  

Quero dirigir ainda uma palavra ao amigo e valoroso colega, o 

presidente Nelson Missias, que acreditou em nós e por sua 

dedicação à classe. Quero trabalhar afinado com sua gestão, 

porque tenho certeza de que temos grandes convergências na 

valorização da Magistratura e no fortalecimento do Judiciário.  

  

Por fim, quero agradecer à minha família, minha mulher Suzana e 

meus filhos Gustavo, Bárbara e Alberto, que me apoiaram e 

incentivaram neste projeto, ainda que, para isso, sejam reduzidas 

nossas horas de convívio. 

  

Enfim, minhas palavras de hoje são de gratidão e de 

compromisso. Minha dedicação será exclusiva, integral e 

permanente. Contem comigo e espero contar com a participação e 

o apoio de cada um. 

  

Muito obrigado 
 


