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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO 

SINDJUF/PB REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO  DE 2019. 

 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de 2019, pelas 15h30, na sede 

administrativa do SINDJUF/PB, localizado à Rua Heráclito Cavalcante, 48 centro, 

nesta Capital, realizou-se a 2ª reunião ordinária da diretoria executiva  do 

Sindjuf/PB, convocada pelo Coordenador Geral Marcos Santos que presidiu a 

reunião sendo secretariada pela funcionária Tânia Cabral. Verificando o quórum 

estatutário, constatamos a presença dos seguintes Coordenadores: Gildazio 

Azevedo de Carvalho, José Genário Saraiva Filho, Maria Aurileide Lôbo, Evilásio 

da Silva Dantas, Perivaldo Rocha Lopes,  Pedro de Lima Neto, Cláudio Dantas e 

tendo a ausência justificada do coordenador  Péricles Costa Matias.  A reunião 

foi iniciada às 15h30 com alteração na convocatória original, sendo os informes 

subdivididos em: Jurídico, Administrativo, Financeiro e Político e acrescido mais 

um ponto na pauta tratando da reforma do prédio. Ficando assim estabelecida: 

Ponto 01. Informes; Ponto 2. Reforma do prédio, Ponto3. Convocatória de 

AG. Extraordinária para eleição dos delegados que irão participar do X 

Congrejufe, a) dia 13/03/2019 na sede do SINDJUF/PB, às 19h00; b) Definição 

do número de Delegados a serem eleitos.  Ponto 4. Edital e definição data de 

reunião da comissão para a venda do terreno; Ponto 5. Requerimentos. Aberto 

os debates foi iniciado pelo informes administrativos, em virtude do 

coordenador jurídico ainda não se fazer presente naquele momento à reunião. 

Marcos Santos unificou com os informes administrativos  a reforma do prédio, 

disse ele que  tratava-se de  um trabalho grande, com troca de todo 

emadeiramento comprometido, substituição do foro antigo por foro de gesso, 

pintura, troca de fiação elétrica e cabeamento da internet que estão 

emaranhados no chão das salas, compra de geladeira e que as despesas 

ultrapassaram os números inicialmente aprovados e, ainda bem que contamos  
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a força de trabalho do funcionário Marcone, que tem dando uma grande 

contribuição fazendo o trabalho da mão de obra, e empurrando as despesas 

para patamares menores. O coordenador Pedro Neto, disse que foi procurado 

por servidores do TRE solicitando do sindicato convênios com centro de línguas 

como: Cultura Inglesa, Aliança Francesa e CCAA.  O coordenador Evilásio 

Dantas falou dos convênios que foram realizados com a Ford, a Claro, e agora 

estaria para se concretizar convênios com restaurantes e colégios.  O 

coordenador Genário afirma  que se fazia necessário a reforma do prédio e que 

seja gasto o que for necessário para que haja segurança para todos. A 

coordenadora Aurileide concorda com a reforma do prédio  levanta 

questionamentos sobre o trabalho dos funcionários, pedindo que haja mais 

comunicação entre eles  para que quando um diretor precisar de um 

documento, qualquer funcionário esteja habilitado a fazê-lo com presteza e zelo. 

O coordenador Cláudio é a favor da reforma e quanto aos funcionários ele disse 

que existe uma certa dificuldade de dividir atribuições entre eles. Gildazio é a 

favor da reforma e sobre os funcionários afirma que deve ser dividido 

atribuições no convênio entre as duas funcionárias e juntar o administrativo e o 

jurídico para um funcionário ajudar o outro nas férias ou quando for necessário. 

Já presente na reunião, Perivaldo disse que sobre os convênios cada diretor 

poder fazer contatos e trazer as propostas de convênios para o sindicato. Sobre 

os funcionários pontua que basta dar a eles atribuições e cobrar. Falou  ainda de 

se fazer uma adequação  na sala do jurídico para acomodar o advogado nos 

seus plantões no sindicato, porque a sala é pequena para atender o pessoal, 

mas, que isso não deve ser para agora, só quando o sindicato tiver em 

condições de fazer.  Por fim, ficou aprovado que deve se fazer o que for 

necessário na reforma do sindicato e após o término dos trabalhos apresentar a 

prestação de contas. O coordenador Marcos Santos estimou que as despesas 

com a reforma da sede deve ser acima dos R$ 10.000,00(dez mil reais) e pediu 
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aprovação dessa quantia, o que foi aprovado por todos os presentes. Já com 

relação aos funcionários restou aprovado que será editado uma resolução 

administrativa informando as atribuições de cada um. Passando para os 

informes do financeiro, o coordenador Evilásio apresentou a pagamento da 

terceira parcela da inscrição par o X Congrejufe e informa que com o prestígio 

de Marcos Santos na Fenajufe, foi aprovado pela diretoria da Fenajufe 

concessão de empréstimo de R$ 40.000,00(quarente mil reais), já depositado 

na conta do Sindjuf, atendendo ofício deste sindicato a federação que solicitou  

empréstimo para fazer os reparos na estrutura física do prédio e honrar uma 

série de compromissos políticos que iremos enfrentar doravante. Falou ainda 

que esse empréstimo restou aprovado seu pagamento em 20(vinte) parcelas de 

R$ 2.000,00(dois mil reais) a começar em 25 de março de 2019. No Jurídico o 

coordenador Perivaldo falou do contrato com a banca de advogados e pediu que 

os diretores aprovem da forma como foi feito esse novo contrato. O 

coordenador Pedro Lima pediu para acrescentar ao novo contrato uma cláusula 

onde  a banca acompanhe crime de pequeno potencial.O coordenador Perivaldo 

vai falar com os advogados. O coordenador Gildazio vai marcar reunião na 

Justiça Federal  com os servidores e a banca de advogados do Sindjuf/PB com 

data e hora a ser definidas. O coordenador Genário ficou encarregado de marcar 

essa mesma reunião em Campina Grande no dia 08 de março, com um café da 

manhã e em seguida a reunião com o jurídico, no que foi aprovado por todos. 

Falou também que sofreu um processo administrativo por falar sobre a 

avaliação. Ficou aprovado que, assim que receber a notificação entrega ao 

escritório Dantas Mayer para os advogados fazerem a sua defesa. O 

coordenador Cláudio falou do acompanhamento que os advogados do Sindjuf/PB 

fizeram no processo dos servidores da  Zona Eleitoral, disse que foi muito 

importante, porque  mesmo havendo punição ela será leve. O presidente dos 

trabalhos Marcos Santos propôs convidar Amarildo da Fenajufe para vir a 
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Paraíba dar uma palestra sobre Previdência Privada. Aberto o debate o 

coordenador Evilásio foi contra a vinda de Amarildo e sugeriu que convidasse 

Maurício Lira ex- diretor do Sindjuf/PB  pois o mesmo sabe muito do assunto. O 

coordenador Pedro Neto disse que nada impede de fazer uma rodada de 

debates com os dois. O coordenador Cláudio se manifestou contrario, pelo fato 

do mesmo ser contra o NS. O coordenador Perivaldo lembrou que são casos 

específicos  para cada servidor e sugeriu convidar pessoas daqui mesmo para 

fazer essa palestra, o local será  no Tribunal onde tiver um numero maior de 

participantes que estejam interessados em fazer ou não a citada adesão e que s 

data será definida posteriormente. Marcos Santos retirou sua proposta. O 

coordenador Marcos Santos  afirma que deve acompanhar o calendário de lutas 

nacional e acompanhar as mudanças que provavelmente o texto da reforma da 

previdência irá sofrer, antes de ir ao plenário. O coordenador Cláudio Dantas 

pediu um tempo nas decisões do Congresso para depois marcar assembleias. Já 

o coordenador Evilásio disse  ser contra a Reforma e que devemos se aliar a 

outros sindicatos. O coordenador Perivaldo pediu para fazer um calendário de 

lutas. Foi pedido inversão de pauta pelo coordenador Cláudio Dantas, pois o 

mesmo precisava sair mais cedo, pedido aceito.  Ponto 5. Requerimentos. 

Marcos Santo apresentou 04 (quatro) requerimentos sendo dois do filiado 

Martinho Ramalho requerendo que o Sindjuf/PB solicite ao Presidente  do 

TRE/PB, que informe por certidão circunstanciada que a Procuradoria Regional 

Eleitoral-PRE, ocupa em um setor na estrutura física do TRE/PB, e outro 

requerendo que, quando houver assembleia para escolha dos delegados para o 

X Congrejufe, que seja tomado como requisito os participantes da assembleia 

que tenham enviado propostas ou tese escrita para a comissão organizadora da 

Fenajufe. Os outros requerimentos foram: da União Brasileira de mulheres da 

Paraíba, solicitando uma ajuda de custo para participarem de  um Congresso da 

categoria e outro foi da COEDE pedindo uma ajuda de R$ 500,00 (quinhentos 
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reais) para pagar o Buffet Royalle para manhã solidária no TRE. Após discussão 

ficou decidido que no que tange ao primeiro requerimento, o Coordenador 

Perivaldo ficou de falar com a advogada Carmem Rachel para fazer esse pedido 

em nome do próprio Martinho e não do sindicado. Os outros dois para ajuda de 

custo foram negados por falta de verba, devendo a coordenação geral oficializar 

a todos explicando os motivos. Passando para o ponto 3. Restou aprovado que a 

AGE para eleição dos delegados ao X CONGREJUFE será mesmo no dia 13/03/19 

no Sindjuf/PB, às 19h00. Quanto a definição do numero de delegados a serem 

eleitos, por unanimidade foi aprovado que havendo recursos deveríamos enviar 

os nove delegados que o estatuto define.Não havendo mais nada a tratar, foi 

encerrada a reunião pelas 18h20 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, 22 de fevereiro de 2019.                 

                         

 

 MARCOS JOSÉ DOS SANTOS                  Tânia Verônica  F.Cabral                                                                                                                            

     Presidente dos Trabalhos                                       Secretária 

         

 


