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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO 

SINDJUF/PB REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2020. 

Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de 2020, pelas 15h20, na sede 

administrativa do SINDJUF/PB, localizado à Rua Heráclito Cavalcante, 48 

centro, nesta Capital, realizou-se a 1ª reunião ordinária da diretoria executiva 

do Sindjuf/PB, convocada pelo Coordenador Geral Marcos Santos que presidiu 

a reunião sendo secretariada pela funcionária Tânia Verônica Cabral. 

Verificando o quórum estatutário, constatamos a presença dos seguintes 

Coordenadores:, Evilásio da Silva Dantas, Perivaldo Rocha Lopes, Marcos José 

dos Santos, Gildázio Azevedo Carvalho, Pedro Neto e Maria José Avelino e 

Falta justificada dos coordenadores, José Genário Saraiva Filho, Cláudio Aurélio 

Dantas e não justificada do coordenador Péricles Matias.  Marcos Santos deu 

inicio a reunião com seguintes pontos de pauta: 01. Informes: a) jurídico- 

Agentes de segurança – Evilásio; b) Mudança de horário na Justiça Federal; c) 

Planejamento Estratégico – Local; Ponto 2. Edital da venda do terreno; Ponto 

3. Despesas extras no Seminário da Agepoljus; Ponto 4. Requerimentos. 

Aberto os trabalhos, iniciando pela letra a) jurídico- Agentes de segurança – O 

coordenador Evilásio informou sobre a decisão dos quintos e afirma que poucas 

pessoas terão direito e  que, pela análise jurídica da decisão observando-se as 

particularidades que cada caso requer, a banca tomará as devidas 

providências. Em  relação a ação dos  Agentes de Segurança, o coordenador 

Evilásio informou que alguns Agentes entraram  individualmente  requerendo a 

devolução  do PSS, dos últimos 05(cinco) anos. O coordenador Perivaldo, junto 

com o advogado vai encaminhar o pleito dos Agentes Segurança sobre a 

contribuição previdenciária referente a GAS. O coordenador Pedro Neto 

perguntou quando esse pleito vai ser protocolado e Perivaldo disse que vai ter 

uma reunião com o Presidente do CNJ e vai levar uma cópia da decisão 
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protocolada. b) Mudança de horário na Justiça Federal; O coordenador Gildazio 

Carvalho, informou que a partir do dia 07 de janeiro do ano em curso teve 

alteração no horário de trabalho na Justiça Federal, frisando que a partir desta 

data, o horário da JF termina as 16h00. Ainda o coordenador Gildádio destacou 

sobre seminário de autogestão em saúde que acontecerá do TRF, assunto que 

ficou pautado para a próxima reunião. Em seguida entregou uma ficha de 

filiação de nova filiada da JF c) Planejamento Estratégico – Local; O 

coordenador Marcos Santos apresentou orçamentos feitos em alguns hotéis de 

João Pessoa, para realizar o Planejamento Estratégico, e que entre os hotéis 

que foram feitos orçamentos,  a melhor proposta foi do LITTORAL HOTEL, que 

fica na Av. Cabo Branco, 2172 – em João Pessoa/PB. Que apresentou uma 

proposta de R$ 1.250,00 ( Hum mil duzentos e cinquenta reais ) incluindo, 

almoço para vinte pessoas, auditório, café e água durante o curso. O 

orçamento foi aprovado por todos os coordenadores presentes. Ponto 2. Edital 

da venda do terreno. O coordenador Perivaldo falou da necessidade de se 

observar o rito previsto na CLT para alienação de imóvel por qualquer entidade 

sindical e  em sua explanação afirma ser é necessário apresentação de 

avaliação prévia  do imóvel, realizada pela Caixa Econômica Federal ou por 

qualquer corretor cadastrado. Disse ainda que a AGE seria feita em duas 

convocações, sendo a primeira assembleia geral com a presença da maioria 

dos filiados e que, caso não consiga o quórum necessário, em dez dias 

seguintes, seria realizada nova assembleia com qualquer número dos filiados 

presentes. Terminado sua explanação, foi aprovado a proposta de seguir o rito 

do Art. 549 da CLT, e foi marcada a primeira  assembleia geral para o dia 

03/02/20, (segunda feira)  e não conseguindo o quórum necessário, fazer a 

segunda assembleia no dia 13/02 ( quinta feira) na sede do SINDJUF/PB, 

localizado a rua Heráclito Cavalcante, 48 centro – João Pessoa/PB. Ponto 3. 

Despesas extras no Seminário da Agepoljus. O coordenador Evilásio Dantas, 
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disse que foi procurado pelos Agentes de Segurança que participaram do 

seminário da Agepoljus, requerendo do SINDJUF/PB, o reembolso das 

despesas extras que contraíram, o valor aprovado em reunião anterior  foi de 

R$ 3.000,00 ( três mil reais ) e foi gasto R$ 3.473,22 ( três mil, quatrocentos e 

setenta e três reais e vinte e dois centavos)  o motivo dessa  despesa foi a 

quantidade de participantes   para participar do seminário, por esse motivo os 

hotéis mais baratos foram preenchidos de imediato. Assim os nossos 

delegados foram obrigados a se hospedarem em hotéis mais caros gerando 

assim despesas à mais. O requerimento foi aprovado com  homologação das 

despesas e autorização do reembolso,  no valor de R$ 473,22 ( quatrocentos e 

setenta e três reis a vinte e dois centavos) a ressalva de que doravante a 

diretoria não estaria autorizada a promover pagamentos de despesas acima do 

que foi previamente determinado e aprovado. Ponto 4. Requerimentos. O 

coordenador Marcos Santos falou sobre a questão da contadora que 

apresentou um requerimento pedindo a volta do décimo terceiro salário que 

sempre recebeu e que a partir de 2019 o sindicato deixou de pagar. Esse 

assunto ficou pautado para ser discutido na próxima reunião. O coordenador 

Evilásio Dantas apresentou requerimento feito pelo Tribunal Regional do 

Trabalho da 13ª Região, para um projeto de Treinamento de Segurança onde 

vai beneficiar as três justiças, TRT, TRE e JF solicitando uma ajuda de custo no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para comprar uma máquina de 

musculação. O coordenador Marcos Santos disse que se fazia necessário 

requerimento Presidente do TRT, solicitando a doação do equipamento, mas 

que não impedia a discussão e deliberação na presente reunião. Disse também 

que, se aprovado, deveria ser realizada uma tomada de preços  com pelo 

menos três empresas e os referidos orçamentos seriam analisados em reunião 

posterior. O coordenador Perivaldo mostrou-se preocupado com relação a 

questão financeira do sindicato, e pediu uma atualização das finanças. O 
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coordenador Marcos Santos disse que conforme já havia dito em reunião 

anterior, o sindicato a partir de fevereiro irá trabalhar com equilíbrio financeiro 

e a partir de março, já haverá folga na conta e que isto se deve a política de 

austeridade implantada com reflexo na redução de algumas despesas como: 

demissão de duas funcionárias, redução na conta de energia e telefonia. O 

coordenador geral Marcos Santos se diz favorável a doação, desde que a 

compra do equipamento seja feita de forma parcelada. O coordenador 

Perivaldo é favorável desde que no requerimento conste os serviços que vão 

ser disponibilizados aos servidores. O coordenador Pedro Neto é favorável, 

desde que o Tribunal apresente o  requerimento. Restado aprovado o valor de 

até R$ 4.000,00 ( quatro mil reais) para doação na forma de compra parcelada 

do equipamento citado.  Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a 

reunião pelas 17h40 e lavrada a presente ata que vai assinada pelo presidente 

dos trabalhos, Marcos Santos, pelo secretário dos trabalhos, Tânia Verônica 

Cabral, e rubricada pelos coordenadores que estiveram presentes. Em anexo 

segue a lista de presença assinada e os pontos de pauta elencados. João 

Pessoa, 17 de janeiro de 2020. 

 

 

                                         

 MARCOS JOSÉ DOS SANTOS                          Tânia Verônica F. Cabral  

   Presidente dos Trabalhos                                            Secretária 

  

 

 

 

 

 


