
SINDJUF/PB
SINDICAT0 DOS TRABALHADORES  DO PODER
JUDICIARIO  FEDERAL NO  ESTADO  DA  PARAiBA

6a ATA DE FLEUNIAO ORDIN^RIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO

SINDJUF/PB  FIEALIZADA EM  12 DE MAIO-DE 2022.

Aos doze dias do  mss de maio do ano de 2022, pelas  10hoo,  presencialmente,

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

da  Diretoria  Executiva  do Sindjuf/PB.  A reuni5o foi  presidida  pelo Coordenador

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

Coordenadores:  Evilasio  da  Silva  Dantas,  Perivaldo  Rocha  Lopes,  Pedro
de   Lima    Neto,    Pericles   Matias   e   Gildazio   Azevedo   Carvalho,   e
virtualmente:  Marcos Brasilino, Claudio de A.  Dahtas, C6sar Rodrigues e
os  suplentes  de  diretorja   Everton  Alves  e   Mtlcio   Marques,     Foram
deliberados  os  seguintes   Pontos   de   Pauta:   pontol.   Informes  sobre:   a)

Congrejufe;  b}  Juridico;  e  c)  Financeiro.    A  reuniao  teve  inicio  as  10hoo

com  a  leitura  da  pauta  que foi  aprovada  por todos os  presentes.  Dando  inicio

pelos informes a)  sobre  o  Congrejufe,  o  coordenador Evil5sio  Dantas fez  urn
resumo dos seus informes   afirmando que a  delega¢5o da  Paraiba  manteve-se

unida e democratica durante todo congresso e  posicionou-se sempre de forma

independente.  Citou  que  tentou  formar  chapa  de  consenso,  mas  nao  obteve

exito.   0   coordenador   Claudio   Dantas   em   sua   fala   disse   que   foi   muito

interessante  a   participacao  da   Paraiba,   mesmo  n5o  tendo  obtido  exito  em

eleger  urn  representante  e  frisou  ter  sido  louvavel  a  participacao  de  Mdcio

Marques  do  TRE   no  Congrejufe.   0  coordenador  Marcos   Brasilino  classificou

como positivo o Congresso,  mas entende que faltou jogo de cintura para eleger

urn   representante   da   Parai'ba.   0   coordenador   Cesar   Rodrigues   falou   da

experiencia de ter participado  pela  primeira  vez de urn Congresso da  Fenajufe

e  que  foi  gratificante.  Concorda  com  a  coordenador  Brasilino  de  que  tenha

faltado jogo de cintura na construcao de uma chapa de consenso,  mas acredita
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que no pr6ximo congresso,  nossa  bancada  deve ir mais articulada  e preparada

para   garantir   nossa   representacao   numa   chapa   consensual.   0   delegado
Everton Alves falou que esse foi   o 40 congresso que ele participou e classificou

como   mujto   born   e   proveitoso.   0   delegado   Mticio   Marques   agradeceu   a

confianca  que  foi  depositada  a  ele  e  elogiou  a  acolhida  que  recebeu  durante

todo o congresso.  Disse  que  era  pra  ter avancado  mais  na  questao  politica,  e

pediu  mais  articulacao  na  base,  para  no  pr6ximo  congresso  levar urn  numero
maior  de  participantes.  0  coordenador  Marcos  Santos  na  sua  avaliacao  disse

que   mesmo   nao   tendo   logrado   exito   no   objetivo,   nossa   participacao   foi

positiva,  afirmando  que  houve  unidade  no  grupo  e  foi  que  mantido  os  oito
delegados  com  a  mesma  proposta.   0  coordenador  Pedro  Neto  disse  que  o

grupo   majorifario   da   FENAJUFE   ja   chegou   pronto   para   eleger  quem   eles

quisessem    e   ve    isto   como    manipulac5o,    propondo   que   o    SINDJUF/PB,

juc|icializasse    com    acao    pr6pria    contra    o    resultado    das    eleic6es.    Os
coordenadores   Marcos   Santos   e    Perivaldo   contestaram   essa   afirmativa,

alegando  que  o  regimento eleitoral do congresso foi  aprovado  no  primeiro dja

dos   trabalhos   do   XI   CONGREJUFE,   por   maioria   absoluta   dos   delegados   e

delegadas     presentes  no   referido  congresso   e  que   n6o   viam   raz6es  para

judjcializacao.    Tendo    se    convencido    dos    argumentos    apresentados,    o
coordenador   Pedro   Neto   retirou   sua   proposta.   Em   seguida   a   coordenador

Marcos Santos passou ao item b)_da  pauta  que trata  dos  informes Juri'dicos.

Com  a   palavra   o  coordenador  Perivaldo   Lopes  disse  nao  ter  novidades  no

campo   jurl'dico.   Informou   que   ingressou   com   recurso   administrativo   com

relacao  aos  quintos  dos  filiados  do  TRE.  0  coordenador  Claudio  Dantas  pediu

para o coordenador Perivaldo fazer uma  nota explicativa sobre os quintos para
divulgar na  base.  0 coordenador Perivaldo afirma que ja  foi  feito  e divulgado,

mas que poderia fazer   uma complementacao  para  divulga¢5o.  0 coordenador

Marcos Brasilino pediu  mais empenho do coordenador jun'dico sobre o bloqueio
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de  recursos  do  sindicato  por determinacao judicial  na  comarca  de  Cabedelo  e

ate  agora,  mais  de  02  anos,  continua  retido.  0  coordenador  Perivaldo  disse

que  impetrou  recurso  e  que  a  decisao  foi  favoravel  ao  sindicato,  mas tern que

pagar os honordrios  de sucumbencia,  disse,  ainda,  que o dinheiro  vai  sair com
o  desconto  dos  honordrios  e  ficou  de  apresentar  uma  resposta  concreta  na

pr6xima reuniao.  Em ato continuo passou-se a debater o item c dos informes

que  trata  do  financeiro  -  0  coordenador  Marcos  Brasilino  jnformou  que  do
mss de abril  ate a  data  de  ho].e  12/05/22  as despesas do Sindjuf/PB foram  no

valor de  R$  52.256,77  (cinquenta  e dois  mil,  duzentos e  cinquenta  e seis reais

e   setenta   e   sete   centavos).      Tern   em      caixa      R$   1.743,33   (   Hum   mil,

setecentos e quarenta e tres reais e trinta e tres centavos) e na poupan€a  tern

R$  34.391,00  (  trinta  e  quatro  mil,  trezentos  e  noventa  e  urn  reais).  Marcos

Santos  mostrou-se   preocupado  com  a  situac5o  financeira   do  sindicato  que

compromete   mais   de   80%   de   toda   receita   com   a   folha   de   pessoal   e

colaboradores. 0 coordenador Marcos Santos disse que 6 preciso se reinventar,

fazer uma  mudanca  drastica  na gestao do sindicato  para  nao correr o  risco de

fechar  as  portas  por  m5  gestao  da  atual   diretoria.   0  coordenador  Evilasio

tamb6m   ve   a   necessidade   de   uma   mudanca   na   gestao   do   sindicato.   Por

consenso ficou  marcada  uma  reuniao para a die  19 de maio do corrente
ano, as 10hoo para tratar da materia, definir metas e apresentar propostas
a   serem   deliberadas   por   ocasiao   do   Planejamento   Estrat6gico.    Findo   os

informes  passamos  ao  Panto  2  da  pauta  referente  a  Venda  do  terreno.  0

coordenador    Marcos    Brasilino    apresentou    uma    proposta    feita    pela    JR

ESQUADRIAS  LTDA da  seguinte  forma:  Urn  sinal  de  R$  340.000,00  (trezentos

e  quarenta   mil   reais)   no   ato   da   assinatura   do  contrato,   08(oito)   parcelas

atraves  de  cheques  pfe-datados  no  valor  de  R$  67.500,00  (  sessenta  e  sete

mil  e  quinhentos  reais)  totalizando  R$  540.000,00  (quinhentos  e  quarenta  mil

reis)  e  duas  salas  comerciais  no  valor de  R$  620.000,00  (  seiscentos  e  vinte
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mil  reais) totalizando  R$  1.500.000,00  (  Hum  mjlhao e quinhentos  mil  reais).  0

coordenador  Marcos  Brasilino  apresentou  uma  avaliacao  feita  anteriormente

com  urn  valor  medio  estimado  em  R$  3.000.000,00  (  tres  milh6es  de  reais).

Em seguida o coordenador Pericles apresentou  nova proposta da imobiliaria  no

valor   de   hum   milhao   e   duzentos   mil   reais   a   vista,   podendo,   a   diretoria

apresentar  contra  proposta.  Ap6s  os  debates  restou  aprovado  que  nenhuma

das  duas  propostas  alcan€ou  o  valor  minimo  estabelecido  em  reuniao  anterior

e, poitanto, foram descartadas. Inicjando o debate sobre o Panto 3 da pauta

que  trata  do  Planejamento  Estrat€gico.  Ap6s  debate  sobre  a  mat€ria,  restou
aprovado   que   o   planejamento   estrat6gico   situacional   deste   sindicato,   sera

realizado no dia  04 de junho do corrente ano na sede do Sindjuf/PB,  situado na

rua  Herdclito  Cavalcante,  48  centro  de  Joao  Pessoa/PB,  a  partir  das  O9hoo.

Em    seguida    passamos    ao    ponto    4    da    pauta    referente    aos
liequerimentos,   0   coordenador   Evilasio   Dantas   requereu   verbalmente

passagem  para  ir  a  Brasilia  tratar  de  assunto  de  interesse  da  categoria,  NS,
Policia   Judicial,   Artifice   entre   outros.   0   coordenador      Marcos   Brasilino   se

manifestou  contrario    a  ida  de  urn  diretor  a  Brasilia,  justificando  pelo  fato  do

sindicato  esta  em  situa¢ao  financeira  diffcil   no  momento,   exposi¢ao  que  foi

seguida   pela   maioria   dos   demais   coordenadores.   Colocada   a   materia   em

votacao,  foi  aprovada  a  proposta  do  coordenador  financeiro  para  nao  enviar

nenhum  coordenador a  Brasilia,  pelas  razoes j5  explicitadas.  Entretanto,  deixa

claro  qile  havendo  uma  convocat6ria  da  FENAJUFE,  far-se-a  urn  esforco  para

se    enviar    pelo    menos    urn    representante.    Em    outro    requerimento,    o

coordenador  Claudio  Dantas  solicitou  verbalmente  a  pedido  da  filiada  Hilarina

Aires,  uma  ajuda  de custo  no  valor de  R$  300,00  (  trezentos  reais  )  para  urn

evento  que  acontecerd  no  TRE.  Posto  em  votacao,  o  pedido  foi  aprovado  por

unanimidade  dos  presentes.  N5o  havendo  mais  nada  a  tratar,  foi  encerrada  a
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reuniao pelas  11h20 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,  12  de  maio   de  2022.

S^`-lu>r\`,Jl->
Marcos Jose dos Santos

Presidente dos Trabalhos

Tania.Vcrc~_I.-_-.
Secretaria
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