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ATA DA 13ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO SINDJUF/PB 

REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2018. 

 

Aos vinte  e quatro dias do mês de outubro do ano de 2018, pelas 16h40, na 

sede administrativa do SINDJUF/PB, realizou-se a 13ª reunião da diretoria 

executiva do SINDJUF/PB. Estiveram presentes os Coordenadores Marcos 

Santos, Péricles Matias, Gildázio Azevedo, Marcos Brasilino, Francisco de Assis 

Oliveira e José Genário Saraiva Filho. Ausência justificada do coordenador  

Cláudio Dantas. A reunião foi presidida pelo coordenador Marcos Santos e 

secretariada pela funcionária Tânia Cabral  e  constou dos seguintes pontos de 

pauta: Ponto 1.Informes sobre a semana do servidor – Justiça Federal 

Ponto 2. Convenção coletiva dos funcionários; Ponto 3. Eleições do 

Sindjuf/PB –Análise e preparativos; ponto 4. Requerimentos. Marcos 

Santos deu inicio a reunião com a leitura dos pontos de pauta e em seguida 

iniciou a reunião dando os informes sobre a semana do servidor que aconteceu 

na Justiça Federal. Falou da parceria com o Sindjuf/PB em trazer uma 

palestrante do Pará/PA para dar uma palestra sobre Assédio Moral. Sobre a 

abertura da semana do servidor, disse que o evento foi muito prestigiado, 

auditório lotado, disse que foi louvável a homenagem que a Justiça Federal fez  

aos servidores mais antigos das varas, como também aos terceirizados mais 

antigos e que o sindicato capitalizou politicamente com a sua participação,  

finalizou dizendo que espera um grande público também no dia 25/10 dia da 

palestra. Pontos 2 - Convenção coletiva dos funcionários. Nesse ponto 

Marcos Santos disse que recebeu do Coordenador Marcos Brasilino a contra 

proposta  embasada nas condições financeiras do sindicato e em seguida  passa 

aos demais coordenadores para debate. Na clausula que trata da correção 
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salarial foi pedido pela entidade sindical dos funcionários um reajuste de 

7%(sete) a partir de 1º de setembro de 2018. Aberto os debates, restou 

aprovado um reajuste pro período de 5%(cinco), com votos contrários dos 

coordenadores Genário e Marcos Santos. Na análise da clausula oitava, que 

trata da estabilidade funcional,  pela convenção dos empregados havia proposta 

de que durante um ano após realização desse acordo, seria vetada a dispensa 

de quaisquer funcionários do SINDJUF/PB, entretanto,  após debate, por 

unanimidade dos coordenadores, restou aprovado que a vedação para dispensa, 

seria de tão somente nos três primeiros meses do presente acordo. A clausula 

nona que trata da mensalidade sindical, restou aprovada, desde que autorizado 

formalmente pelos funcionários. A clausula que trata da jornada de trabalho 

ficou aprovada como sendo de até 44(quarenta e quatro) horas se segunda a 

sexta-feira. Na clausula vigésima primeira que trata da multa em caso de 

descumprimento, ficou aprovada que o valor da multa seria de 01(um) salário 

mínimo. Quanto a clausula vigésima segunda que trata da isonomia de funções, 

que trata especificamente da Funcionária Marilene, após debates, restou 

aprovado que além do reajuste para todos os funcionários aprovado na clausula 

quarta, seria dado a titulo de bonificação patronal um reajuste de mais  2%  

(dois por cento) a partir de setembro de 2018, na votação o coordenador 

Genário votou contrario pois apresentou proposta de 3%. As demais clausulas 

não sofreram alterações. Passando ao ponto 3 da pauta . Eleições do 

Sindjuf/PB –Análise e preparativos foi apresentado esboço pelo 

coordenador Marcos Santos sobre a situação política atual, a desmotivação da 

categoria e algumas providência para montagem de chapa com reuniões já 

realizadas com diversos segmentos da categoria. Por fim foi iniciado debate do 

Ponto 4.Requerimentos. Com pedido de ajuda de custo para despesas com 
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combustível para o agente de segurança Marcelo Siqueira  participar do 

encontro dos agentes de segurança na cidade de Maceió/AL, que por 

unanimidade restou aprovado. Pelo coordenador Péricles Matias foi proposto a 

ida de representante do sindicato para reunião nacional do Coletivo Jurídico da 

FENAJUFE que acontecerá em Brasília/DF.  Foi aprovada a ida do Coordenador 

Geral Francisco Oliveira para participar do evento. Por fim foi aprovado também 

a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para aluguel de um campo 

de futebol para os servidores de Campina Grande até dezembro do ano em 

curso.  Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelas 18h40 e 

lavrada a presente ata que vai assinada pelo presidente dos trabalhos, Marcos 

Santos, pela secretária dos trabalhos, Tânia Cabral, e rubricada pelos 

coordenadores que estiveram presentes. Em anexo segue a lista de presença 

assinada e os pontos de pauta elencados. João Pessoa, 24 de outubro de 2018.                 

                         

 

 

MARCOS JOSÉ DOS SANTOS                          Tânia Verônica  F.Cabral                                              

Presidente dos Trabalhos                                                Secretária  

 

 


