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ATA DA 15ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO SINDJUF/PB 

REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2018. 

 

Aos doze dias do mês dezembro do ano de 2018, pelas 16h40, na sede 

administrativa do SINDJUF/PB, realizou-se a 15ª reunião da diretoria executiva do 

SINDJUF/PB. Estiveram presentes os Coordenadores Marcos Santos, Francisco de 

Assis Oliveira, Gildázio Azevedo, José Genário e Cláudio Dantas. Falta justificada 

dos diretores Marcos Brasilino e Péricles Matias. A reunião foi presidida pelo 

coordenador Marcos Santos e secretariada pela funcionária Tânia Cabral  e  

constou  da seguinte pauta: 1. Informes e ponto 2. Eleições – Tarefas para cada 

dirigente. De praxe, Marcos Santos iniciou a reunião abrindo as falas para 

informes. Ele próprio inicia os informes apresentando a relação dos Presidentes e 

Mesários que irão trabalhar no dia da eleição por setor de trabalho e por Tribunais 

espalhados em todo estado. Genário disse que foi procurado pelos filiados Rivaldo 

Pereira de Araújo e Benedito Soares de Araújo, que dissera trabalhar há mais de 

vinte anos sem insalubridade. Genário disse ainda, que no Fórum de Campina 

Grande só tinha uma dentista que estava à disposição e agora saiu, como também o 

único médico que  tinha, saiu, ficando o fórum sem médico e sem dentista. Com 

relação aos filiados sobre a insalubridade, Marcos Santos pediu que seja 

encaminhada ao escritório Dantas Mayer toda documentação necessária para entrar 

com ação judicial, caso seja negado administrativamente. Sobre a falta de médico e 

dentista, o sindicato fará ofício ao TRT pedindo reposição desses profissionais 

para que não haja prejuízo para categoria. Em seguida foi pautado requerimento do 



            

                    SINDJUF/PB 
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER 

    JUDICIARIO FEDERAL NO ESTADO DA PARAÍBA. 

______________________________________________________________________________________________
Rua Heráclito Cavalcante, 48, Centro. 

João Pessoa/PB. CEP 58.013-340. Fone 83.3222-6898, 3262-0942 
Email – sindjuf03@gmail.com, Homepage – sindjufpb.com.br 

CNPJ 24.507.816/0001-74 

 

filiado Martinho Ramalho de Melo. Após os debates de praxe, os coordenadores 

presentes à reunião decidiram: 

1.  Tendo em vista os fatos narrados e expostos de forma genérica no requerimento 

do filiado MARTINHO RAMALHO DE MELO, o qual não explicita a fonte e 

as razões que motivaram tamanha restrição, bem como a retenção ou não do 

pagamento de remuneração do requerente por (02) dois meses consecutivos;  

2. Considerando que os atos da Administração Pública se presumem legítimos até 

prova em contrário; 

3. Considerando que no caso em tela, o requerente não juntou provas nem elencou as 

razões motivadoras da violência descrita, razões pelas quais: 

A diretoria executiva, por unanimidade de seus pares presentes, entendeu ser 

temerário deferir o requerimento do filiado MARTINHO RAMALHO DE MELO, 

pelas circunstâncias acima expostas. Terminado os informes, deu-se início ao ponto 

1. Eleições. Marcos Santos fez um balanço geral e disse que houve uma economia 

grande nas despesas com as eleições, em resumo ele disse que no interior os filiados 

irão fazer os trabalhos, quanto a viagem ao interior só vai um carro diminuindo 

portanto mais da metade das despesas. Marcos Santos informa aos coordenadores a 

dificuldade de se encontrar voluntários para trabalhar no dia das eleições na Capital, 

Campina Grande e Patos e que a comissão eleitoral instada a se manifestar sobre o 

problemas, orienta que o sindicato contrate pessoas de fora do quadro, tantas quantas 

forem necessárias para o preenchimento das lacunas. Marcos Santos informa que em 

reunião com a Comissão Eleitoral, sugeriu o pagamento de R$ 80,00(oitenta) reais 

por pessoa, mais R$ 20(vinte)reais para o almoço. Colocado em debate, foi aprovado 
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essa quantia por todos os coordenadores. Cláudio Dantas lembrou que a Cenatel só 

começa a atender a partir das 12h00. 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, 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, 12 de dezembro de 2018.                 

                         

 

MARCOS JOSÉ DOS SANTOS                          Tânia Verônica  F.Cabral                                     

Presidente dos Trabalhos                                             Secretária  

           


