
SINDJUF/PB
SINDICATO  DOS TRABALHADORES  D0  PODER
JUDICIARI0  FEDERAL  N0  ESTADO  DA  PARAiBA

ATA DA 4a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO SINDJUF/PB REALIZADA

NO DIA 30 DE MARCO DE 2022.

Aos trinta  dias do  mss  de  mango do  ano  de  2022,  as  19h30,  na  sede  administrativa  do

SINDJUF/PB,  sito Rua  Hefaclito Cavalcante, 48,  Centro, Joao Pessoa/PB,  em 3a e dltima

chamada,     deu-se    inieio    a    Assembleia    Geral     Extraordinaria    do     Sindicato    dos

Trabalhadores  do  Poder  Judiciario  Federal  no  Estado  da  Paraiba,  conforme  Edital  n.°

04/2022,  publicado  na  pagina  do  SINDJUF/PB  em  25/03/2022  Verificando-se  o  quorum

Estatutario e os criterio fornecidos pete estatuto da FENAJUFE, especificamente em sou

artigo  14,  incisos  e  respectivos  pafagrafos,  constatado  a  presenga  de  45  (quarenta  e

cinco) filiados conforme a lista de presence anexa, o Coordenador Geral Marcos Santos,

iniciou  os  trabalhos  com  a  leitura  em  todo  seu  teor  do  Edital  da  AGE  e  apresentou

praposfa da segu-inte orclem do dia.` 1. Informes,. 2. Escolha dos delegados/suplentes e
observadores que irao participar do XI CONGREJUFE, a ser realizado de 27 de abril `

a 1° de maio do ano em ¢urso, no Taua Resort Alexania /GO, na BR 060, n°561, Kin

23 ,  A/ex§n;a /GO.  0  ccordenador Marcos  Santos,  submeteu  ao  plenario,  votacao  da

proposta  de  Ordem  do  Dia,  tendo  esta,  sido  aprovada  pela  unanimidade  dos  filiados

presentes.  Antes do  inicio da AGE,  foi  apresentado proposta  de formagao da  mesa dos
trabalhos,  formada  pelos coordenadores gerais  MARCOS SANTOS,  EVILASIO  DANTAS

e CLAUDIO DANTAS, e prestigiando o pendltimo dia do mss das mulheres, foi convidada

para  compor  a  mesa  de  trabalhos  a  Oficiala  de  Justice  Avaliadora  Federal  CLAUDIA
TRAVASSOS.   Submetido  a  votagao  a   mesa   dos  trabalhos,   esta  foi   aprovada   pela

unanjmjdade  dos  filjades  e  filiadas   presentes.   Com  a  palavra  o  Coordenador  Geral

Marcos Santos,  passou ao ponto 1.  da pauta, com os informes, objetivos e criterios sobre

as  regras  para  a  escolha  dos  delegados  ao  XI   CONGREJUFE.   Dentre  os  crit6rios

elencados  e  na  forma  do  Artigo  14,  incisos  I  e  11,  Paragrafos  1°  e  2°,  do  estatilto  da

FENAJUFE,  foi  dlto  que  pelo  total  de  fillados  no  Estado  da  parafba,  o  SINDJUF/PB/
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poderia  eleger ate  08(oito)  delegado  (a)s  e  04(quatro)  observadores.  Ap6s  os  informes,

Marcos Santos passou a  palavra para  manifestacao e informes aos demais membros da

mesa. 0 coordenador Geral Claudio Dantas agradeceu a presengr de todos e clamou aos

colegas urn esfongo herodleo na construgao de uma chapa de consenso.  0 Coordenador

Geral  Evilasio  Dantas  relatou  o  trabalho  que  tern  realizado  em  Brasilia/DF,  junto  aos

deputados    e   senadores    na    defesa    da    recomposigao   salarial    em    19,99%,    pela

implementaeao  do     NS  Ja,   pela  estruturagao  da  Policia  Judicial  e  ainda  a  luta  pelo

reenquadramento dos auxiliares artifices.  Em seguida o coordenador Marcos Brasilino foi

convidado para apresentar proposta de chapa consensual, construida atraves de diversas

reuni6es com  os agentes da  Policia  Judicial,  com  lideraneas do  movimento  NS Ja,  alem

de conversas com Ofieiais de Justica e Analistas Judjciarfos.  Foram apresentadas varias

proposta  de  composigao  de  chapa,  entretanto,  ao final  de  dez  minutos  concedidos  aos
lideres envolvidos para unificagao das propostas, se chegou a uma chapa consensual que

contemplava   a  todos   os   seguimentos.   Ap6s   a   leitura   nominal   e   apresentagao  dos

delegados inscritos em chapa dnica,  Marcos Santos submeteu ao plenario,  em regime de

votaeao,  tendo  a  dnica  chapa  inscrita  sido  aprovada  por  aclamagao,  pelos  filiados  e

filiadas  presentes  na  AGE,  sem  votos  contfarios  e  sem  absteneao  e  tendo  a  seguinte

composicao de delegados e  suplentes eleitos  paTa  participarem  do  XI  CONGREJUFE  :

EVILAslo    DA    SILVA    DANTAS,    MARCOS    FERNANDO    A.BRASILINO,    CESAR

FREDRICK  RODRIGUES,   EVERTON  DE  ALMEIDA  ALVES,  JOILTON  BATISTA  DE

ANDRADE,  MOCIO MARQUES DA SILVA, CLAUDIO DE ARAUJO DANTAS,  MARCOS

JOSE DOS SANTOS e seus respectivos suplentes: Rosjrene Anisio da Silva, S6rgio

Leal  Wortmann  Jtlnior e  Gildazio  Azevedo  de  Carvalho.    E  nada  mais  havendo  a

tratar,  o  presidente dos trabalhos deu  por encerrada a  presente reuniao,  agradecendo a

participagao  de  todas  e  todos,  IavTando-se  a  presente  Ata  que  vai  assinada  por  mim,

secretaria, e pelo pre
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Presidente da Assembleia Geral

Rue HerdelltD Cavalcalrfe, 4e, Centre. Joao Pescoa/PB. CEP 58.013-340. Fone 83.3222-6898, 3262-0942
Email -sindjuf03@gmail.com, llomepage -slnq)ufpb,com.br CNPJ 24.507.816/0001-74


