
SINDJUF/PB
SINDICATO  DOS TRABALHADORES  DO  PODER
JUDICIARIO  FEDERAL NO  ESTADO  DA  PARAf BA

5a ATA DE REUNIAO ORDINARIA DA DIRETORIA EXECuTIVA DO

SINDJUF/PB FLEALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2022.

Aos vinte dias do  mss de  abril  do  ano de  2022,  pelas  O9hoo,  presencialmente,

e   pelo aplicativo de transmissao ``google  Meet",  iniciou-se a  Reuniao  Ordinaria

da   Diretoria   Executiva   do   Sindjuf/PB,   que   foi   presidida   pelo   Coordenador

Marcos  Santos  e  secretariada   pela  funcionaria  Tania  V.Cabral.   Presentes  os

Coordenadores:  Evilasio da Silva Dantas, Pericles Matias, Marcos  Santos
e  a  suplente  Joilton  Andrade.  Participaram  virtualmente  da  reuniao:
Perivaldo   Rocha   Lopes,   Claudfo   Aur6lio   Dantas   Cesar   Rodrlgues,
Gildazjo Azevedo Carvalho, Marcos Brasilino e o delegado eleito para o
Congrejufe,  Mtlcio  Marques.  0  presidente  dos  trabalhos  fez  a  leitura  da

convocat6ria  com  os seguintes   pontos de  pauta.  pontol.  Informes:  Ponto2.

Viagem  dos  delegados  ao  Congrejufe  (   encaminhamentos  e   providencias  a

serem  executadas)   ponto3.   Requerimentos.   A  reuniao  foi   iniciada  com  os

informes  do  coordenador  Evilasio  Dantas  que  solicitou  ao  sindicato  urgencia

em oficializar os Tribunals para que nesta sexta feira(22), seja decretado ponto

facultativo em virtude de Portaria  do Governo  Federal  que  inseriu  o dia  22  de

abril  com  ponto  facultativo  para  os  servidores  pt]blicos  federais.   0  mesmo

pediu  ainda,  providencias  ao  Departamento  Juri'dico  sobre  o  banco  de  horas,

porque  esta  sendo  muito  cobrado  pelos  21   servidores  que  estao  com  esse

problema.  0  coordenador  Pericles  Matias,  informou  que  foi  apresentado  pelo
corretor  de  im6veis  proposta  de  compra  a  vista  do  terreno  e  sugeriu  uma

reuniao especifica para esse assunto.  Em   seguida   prop6s o dia 03 de maio do

ano  em  curso  para  esta  reuniao.   Houve  divergencia  na  data  proposta  e  foi

sugerida  uma segunda  para a segunda semana  de  maio,  Posto em votac5o foi

aprovada  a  segunda  proposta  e  a  data  da  reuniao ficou  marcada  para  o dia  10

de maio.   Ponto2.  Viagem dos delegados ao Congrejufe ( encaminhamentos e
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providencias  a  serem  executadas)  0  coordenador Marcos Santos apresentou  a
relacao  dos  delegados  com  a  data,   horario  e  localizador  e  informou  que  se

algum  delegado  nao  recebeu  essa  relac5o  podefa faze-lo.na  sede do sindicato.

Em   seguida   Marcos   Santos   perguntou   ao   Coordenador   de   Financas   como

deveria ser a dinamica  para o traslado casa/aeroporto.  0 coordenador Evil5sio

Dantas  sugeriu  que  estejam  todos  os  delegados  no  sindicato  as  O8hoo  para

sairem  todos  juntos  de  Van  ou  Uber.  0  coordenador  Marcos  Braslllno  propos

dar  uma  ajuda  de  custo  a  cada  delegado  no  valor  de  R$  200,00  (duzentos

reais)  para  o  translado  de  ida  e  volta  para  o  aeroporto.  0  CONGREJUFE  esta

previsto  para encerramento as  17hoo do dia  10 de  maio e como  nesta  data  na
existe voo noturno para Joao  Pessoa,  a  delegacao da  Paraiba  devera  pernoitar

em  Brasilia  e  retomar a  Paraiba  no  dia  seguinte,  ou  seja,  dia  02  de  maio.  Foi

dito  por  Marcos  Santos  que  alem  do  transporte,  ha  tambem  despesas  extras

como   por   exemplo:   lanche,   remedio(caso   venha   precisar),      entre   outras

despesas que nao estao  inclusas  na  inscricao do Congresso.  Em  razao disso foi

proposto     pelo     coordenador     geral     Evilasio     Dantas     o     valor     de     RS

1

500,00(quinhentos reais)  para  cada  delegado.  0 coordenador Marcos  Brasilino

achou  urn  valor  muito  alto  e  prop6s  urn  valor  de  R$  400,00  (quatrocentos

reais) para cada delegado.  Posto em vota¢ao as duas propostas, foi aprovada a

ajuda de custo no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais)  para cada delegado

gastar  com   despesas  extras  durante  o   Congresso.   0   coordenador   Marcos
Santos  pediu  para  a  delegacao  manter  a  unidade  e  com  os    08  (oito)  votos

garantir a  participa¢ao  da  Paraiba  na  pr6xima  elei¢ao  da  FENAJUFE.  Como  em

toda   delegacao   tern   uma   pessoa   respons5vel   pelo   grupo,   Marcos   Santos

sugeriu  o  nome  de  Marcos  Brasilino  para  ficar  como  chefe  da  delegacao  e

todos  os  presentes  concordaram  com  a  escolha  do  nome.   Evilasio  concorda

com  Marcos  Santos em  manter a  unidade  do  grupo  e  eleger urn diretor e  urn

suplente na nova diretoria da FENAJUFE.  0 coordenador Claudio Dantas aprova/i;
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a escolha de Marcos Brasilino como chefe da delega¢ao e pede que a delegacao

fique  atenta  para  nao  criar  alvoro¢o  na  hora  de  aprovar  a  pauta.   ponto3.

Requerimentos.  0  coordenador  Marcos  Santos  apresentou  tres  requerimentos

todos  verbals.   0  primeiro  foi  pedido  por  Evilasio  para  o  juridico  entrar  com

processo  no  TRT  sobre  o  banco  de  horas  s6  para  os  filiados.  0  coordenador
Perivaldo  Lopes disse  que o juridico ja  deu  entrada  nesse  pedido e foi  negado,

e   que   o   pedido   foi   s6   para   os   filiados.   Alegou   que   se   entrar   com   urn

requerimento  no  TRT,  vai  beneficiar  a  todos  ou  prejudicar  a  todos,  o  pedido

nominal  foi  feito  s6  para  as  pessoas  que  estavam  para  se  aposentar e  foram

prejudicadas,  para  essas    pessoas  o  pedido  foi  feito  individualmente.  Evilasio

pediu  a  Perivaldo  que  faca  uma  mat6ria  para  esclarecer todas  as  duvidas  aos
servidores  interessados  em  entrarem  com  o  processo.   Marcos  Santos  pediu

para o coordenador juridico analisar a quest5o e fazer os encaminhamentos.  0
;egundo  requerimento foi  formulado  pelo Coordenador Marcos Santos que em

sua  interven€ao  afirmou  esta  participando  do  f6rum  das  Centrais  Sindicais  e

tambem  representando o SINDJUF  na  prepara¢ao ao dia  do trabalhador em  10

de  maio.  Na  reuniao  das  centrais,  Frente  Brasil  Popular  e  diversos  sindicatos,

foi  definido  que  esse  ano,  as  comemora¢5es  seriam  diferentes  e  ao  inv6s  de

manifestacao,  caminhada  ou  passeata,  o  primeiro  de  maio  seria  comemorado

com  a  entrega  de  cestas  basicas  as  pessoas  de  uma  comunidade  escolhida.

Marcos  prop6s  a  doa¢ao  pelo  sindicato  de   10(dez)  cestas  basicas  a  serem

distribuidas com  os  demais sindicatos envolvidos  na  Comunidade  Bola  na  rede

no Bairro dos Novaes.  0 coordenador Marcos Brasilino disse que pela resoluc5o

o  SINDJUF/PB,  s6  pode  doar ate    R$  300,00  (trezentos  reais)  como  ajuda  de

custo  ao  mss.  Alguns  coordenadores  se  manifestaram  a  favor da  doag5o  das

dez  cestas  b5sicas.  Marcos  Brasilino  se  manifestou  contrario  e  alegou  sentir

cheiro   de   politica   e,   portanto,   se   manifestou   contrario.   Ja   Marcos   Santos

retrucou  afirmando que  o  ato  nao  tinha  nada  de  politica  partidaria  e  sim,  ato
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solidario    para    ajudar   pessoas    necessitadas    nesse    momento    de    grande

dificuldade  para  todo  brasileiro.  0  coordenador  de  Financas  afirmou  que  por

resolucao   anterior  do  SINDJUF  aplicada   ao  caso  em  teda,   somente   poderia

fazer  doa€ao  em  ate  R$  300,00  (trezentos  reais).  Marcos  Santos  questionou

que  a  referida  Resolu¢ao  foi  aprovada  em  outra  gestao,  em  2017  e,  que  a
atual   diretoria,   poderia   propor   novo   percentual.   Alguns   coordenadores   se

manifestaram  pela  aprova¢5o  do  requerjmento,  mas  a  maiorja  se  manifestou

contrario.  Nao  houve  votacao  da  materia.  Djante  do  impasse  o  Coordenador

Marcos Santos solicitou  a  retirada  do  requerimento e fez critica  a  diretoria  do

sindicato.   E  em  razao  da  negativa  ao  requerimento  anterior,  Marcos  Santos

tamb6m   solicitou    retirada   do   requerimento   ao   sindicato   solicitando   vale

alimentacao  para  custear  suas  despesas  com  almoso,  ja  que  d5  expediente

todos  os  dias  da  semana  e  agora  em  dois  turnos  na  sede  do  sindicato.   Em

c.ontrapartida,  Marcos Santos afirmou que se o sindicato nao tern recursos para

ajudar  pessoas  necessitadas  com  cestas  b5sicas,  muito  menos  tend  recursos

para doar vale alimentacao  para  urn Oficial  de Justica  Federal  e em seguida  se
retirou  da  reuniao.  A  reuniao  continuou  e  por  Gildazio  Azevedo,  foi  proposto

que  esse  dltimo  pedido fosse  discutido  na  pr6xima  reuniao.  Nao  havendo  mais
nada  a  tratar,  foi  encerrada  a  reuniao  pelas  10h30  e  lavrada  a  presente  ata

que  vai  assinada  pelo  presidente dos trabalhos,  Marcos Jos6 dos Santos e  pela
secretaria  dos  trabalhos,  Tania  Ver6nica  Cabral.  Joao  Pessoa,  20  de  abril    de

2022.

MarLbs`]Lo.s8`d~Lsutsanto
Presidente dos Trabalhos

5`)Lo`s¢`d~o+sU-Santos Tania
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