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ATA DA 14ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO SINDJUF/PB 

REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO  DE 2018. 

 

Aos vinte  e dois dias do mês de novembro do ano de 2018, pelas 16h30, na 

sede administrativa do SINDJUF/PB, realizou-se a 14ª reunião da diretoria 

executiva do SINDJUF/PB. Estiveram presentes os Coordenadores Marcos 

Santos, Péricles Matias, Gildázio Azevedo, Marcos Brasilino, José Genário e  

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:  a)BACEN JUD bloqueio de valores na conta do 

sindicato; b) Processo eleitoral em curso; proclamação dos inscrito, 

impugnações e recursos; c) Campanha Nacional de Saúde do Servidor 

(FENAJUFE) Ponto 2. Providências solicitadas pela Comissão Eleitoral; a) 

Comissão eleitoral solicita por ofício as seguintes providências: distribuição e 

transporte das urnas em todo estado , bem como hospedagens do diretor e/ou 

funcionário na distribuição das unas no brejo e sertão,  água e alimentação para  

os presidentes ,mesários, escrutinadores e fiscais no dia das eleições e, se 

necessário, contratação de pessoal fora da categoria para funcionar como 

mesários e escrutinadores, confecção de lacres para as urnas, confecção de 

cédula( no modelo apresentado) para votação na chapa para diretoria executiva 

e membros do conselho fiscal e envelopes para o voto em separado, relação dos 

filiados aptos a votar por órgão e por município e diárias para os diretores na 

forma da resolução;  Ponto 3. Responsabilidades e tarefas dos diretores para o 

dia das eleições; ponto 4. Requerimentos. Marcos Santos iniciou a reunião 

informando que mais uma vez, a Justiça Comum de Cabedelo, retira da conta 

do sindicato a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) relativo a 
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processo sobre IPTU da sede social em atraso.. Entretanto, Marcos Santos 

informa que fez acordo na Prefeitura de Cabedelo sobre todos os processos em 

tramitação naquele juízo, do qual esse processo fazia parte e estava incluído no 

acordo. Que procurou a assessoria jurídica do sindicato e orientou que fosse à 

Cabedelo e procurasse a juíza da execução. Marcos disse ainda que o advogado 

lá esteve e conversando com a juíza do feito, disse que ela verificou o erro e 

que o processo está concluso à juíza para devolver a quantia bloqueada e que o 

sindicato vem honrando as parcelas mensalmente acordada com a prefeitura. 

Marcos Santos falou ainda que o requerimento do candidato a suplente Martinho 

Ramalho para a chapa 01 foi impugnado pela comissão eleitoral por ser 

intempestivo e por perda de objeto. Dessa decisão Martinho recorreu e a 

Comissão Eleitoral mais uma vez impugnou por já ter passado o prazo para 

interposição de recurso. Sobre a Campanha Nacional de Saúde, Marcos Santos 

disse que os próprios diretores não tinham respondido a pesquisa e pediu mais 

empenho a todos os diretores. Foi também dito que o sindicato solicitou por 

ofício aos tribunais que fosse veiculado na intranet dos respectivos órgãos o link 

para os servidores responderem a Pesquisa Nacional de saúde. Marcos Brasilino 

disse que já está na intranet do TRT. Genário falou sobre a questão do ponto 

que foi cortado quando ele veio a uma reunião da diretoria, mas no caminho 

teve problemas e ele não pode comparecer a reunião, e não tendo como provar 

a sua presença na reunião, seu ponto foi cortado, disse que esta semana falou 

com a Juíza e a situação foi resolvida. Ponto 2- Providências solicitadas pela 

Comissão Eleitoral, Marcos Santos pediu o posicionamento e aprovação das 

despesas para as demandas solicitadas pela comissão eleitoral, no que foi 

unânime o apoio de todos diretores presentes a reunião. Marcos Brasilino em 

sua fala informa que essas despesas são da obrigação do sindicato e que o que 
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for necessário será providenciado por sua pasta. Ficou aprovada a ida dos 

diretores ao sertão para distribuição das urnas no Brejo e no Sertão. Genário 

informou que fechou contrato com a EAD – Mestrado e Doutorado 

Internacionais, inclusive já se encontra no site do SINDJUF/PB. Ponto 3. 

Responsabilidades de tarefas dos diretores para o dia das eleições. As tarefas 

foram divididas da seguinte forma: Em Campina Grande Genário ficou 

encarregado pelo trabalho de mobilização e convencimento do voto no dia 13 de 

dezembro. No Fórum de João Pessoa, Aurileide Lobo. No TRT sede, os diretores 

Péricles e Maurício farão esse trabalho. No TRE e Cenatel o coordenador Cláudio 

Dantas fará as honras da casa e na Justiça Federal Gildasio Azevedo. Marcos 

Brasilino lembrou que no dia da votação o fórum vai estar de recesso por conta 

da mudança das varas para o novo prédio na BR 230 e que as varas irão 

funcionar na Escola Judicial sendo, portanto, necessário  instalar uma urna lá 

para os filiados votarem. Marcos Santos em sua fala informa ficará responsável 

pelo recolhimento das urnas no brejo e que já oficiou aos Tribunais espaço para 

colocar as urnas, mesa e cadeiras para o Presidente e mesário que irão 

trabalhar na eleição. Restou aprovado o aluguel de 4 (quatro) carros para o dia 

12 de dezembro que irão recolher as urnas do brejo e sertão  no dia 13 de 

dezembro, bem como diárias para dirigentes e/ou funcionário do sindicato. 

Genário falou sobre o recibo do aluguel do campo, que vai enviar para o 

sindicato e Péricles disse que iria falar no Tribunal para colocar avisos  na 

intrenet sobre as eleições do SINDJUF/PB. Requerimentos – Marcos Santos 

requereu uma ajuda de custo para a confraternização dos aposentados 

presenteando-os com um panetone posto em votação foi aprovado por todos.  

Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelas 18h30 e lavrada 

a presente ata que vai assinada pelo presidente dos trabalhos, Marcos Santos, 
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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, 22 de novembro de 2018.                 

                         

 

MARCOS JOSÉ DOS SANTOS                          Tânia Verônica  F.Cabral                                     

Presidente dos Trabalhos                                             Secretária  


