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ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO SINDJUF/PB 

REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2018. 
 

Aos nove dias do mês de março do ano de 2018, pelas 15h40min horas na 

sede administrativa do SINDJUF/PB realizou-se a 3ª reunião da diretoria 

executiva do SINDJUF/PB no ano que se inicia. Estiveram presentes os 

Coordenadores Cláudio Dantas, Marcos Santos, Maurício Lira, José Genário, 

Gildazio Azevedo, Marcos Brasilino, Péricles Costa Matias,  Francisco Oliveira. O 

Coordenador Genedilson Monteiro, não informou nem justificou sua 

ausência na referida reunião executiva. A reunião foi presidida pelo 

coordenador Marcos Santos e secretariada pela funcionária Tânia Cabral. Com 

os seguintes pontos de pauta: Ponto 01. Convocação do Congrejufe a) 

Edital (assembleias setoriais), b) Alojamentos, transporte e alimentação c) 

Programação. a) Edital (assembleias setoriais), b) Alojamentos, transporte e 

alimentação c) Programação. Ponto2. Viagem ao interior de 12 a 15/03 – 

providências. Ponto 3. Requerimentos. Marcos Santos após fazer a leitura dos 

pontos de pauta, pediu aos coordenadores presentes para acrescentar mais 

um ponto de pauta sobre o IPTU de Cabedelo. Aprovada a pauta com a 

modificação proposta, ficou da seguinte forma: Ponto 01. Informes sobre 

IPTU do terreno de Cabedelo; Ponto2. Convocação do Congrejufe a) 

Edital (assembleias setoriais), b) Alojamentos, transporte e alimentação c) 

Programação. Ponto3. Viagem ao interior de 12 a 15/03 – providências 

Ponto4. Requerimentos. A reunião foi iniciada com os Informes sobre IPTU, 

e o presidente dos trabalhos esclareceu que tendo o sindicato sido notificado 

de uma ação de execução pelo não pagamento do IPTU do ano de 2015, o 

coordenador Marcos Santos informou que solicitou ao advogado do sindicato o 

advogado do sindicato para que fosse feito uma consulta na Prefeitura de 

Cabedelo sobre o número de processos em andamento e o total de imposto a 

ser pago pelo não recolhimento do IPTU. Foi lembrado que isso ocorreu porque 

o sindicato acionou a justiça pleiteando a imunidade como entidade classista, 

no que foi concedido, porém em grau de recurso, perdemos a causa e, 

portanto, é devido a execução atual.  Feito a consulta e o levantamento, o 

advogado informa que o débito total a pagar junto a prefeitura de Cabedelo 

referente ao IPTU do terreno de Cabedelo, é na ordem de R$ 36.000,00 (trinta 

e seis mil reais) sendo que desse valor já foram prescritos vários exercícios, 
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restando um valor de R$ 17.000,00 a ser pago. Aberto os debates, foi sugerido 

como solução promover a venda do referido imóvel que tem gerado só 

despesas para o sindicato. Marcos Santos em sua fala concorda com os 

problemas elencados, porém discorda da venda do terreno em final de gestão, 

já que no final deste ano teremos eleições para diretoria do sindicato. Os 

coordenadores Maurício e Gildázio discordaram das alegações de Marcos 

Santos. O presidente dos trabalhos informa que esse ponto não estava 

pautado e isso seria matéria para outra reunião. Foi proposto pelo coordenador 

Mauricio para se pautar o assunto na próxima reunião da executiva 

subsequente. O Coordenador Genário pediu para registrar sua indignação com 

os comentários feitos pelo Coordenador Marcos Brasilino através de áudio no 

grupo dos coordenadores. Sobre os convênios disse que lá em Campina 

Grande está indo muito bem e parabenizou essa iniciativa, disse  que através 

desses convênios o sindicato vai atrair muitos filiados. O coordenador Genário 

falou ainda sobre o caso do filiado Otonildo que versa sobre laudo da  

insalubridade e solicitou que a perícia seja neutra, pedindo que o coordenador 

Péricles  do Jurídico levasse esse assunto para a banca de advogados do 

sindicato. O coordenador Péricles disse que perícia tem custos e pediu que 

Genário solicitasse o laudo feito pelo Tribunal e que na próxima reunião se 

debatesse já com parecer de nosso corpo jurídico. O Coordenador Cláudio 

Dantas falou sobre o concurso de remoção que no momento encontra-se 

parado no TRE/PB e solicitou do sindicato um ofício ao STF  para a Ministra 

Carmem Lúcia para dar andamento a comissão interdisciplinar. Claúdio 

solicitou ainda um apoio institucional para o NS propondo inclusive a confecção 

de crachás com a marca da campanha NS já. Em debate o coordenador 

Brasilino vota contrário alegando que o sindicato é formado por diversos 

segmentos e não se podem utilizar recursos apenas com um segmento, no 

caso os técnicos judiciários. O coordenador Marcos Santos pediu que Cláudio 

promovesse  orçamento global de custo e apesentasse  na próxima reunião. O 

Coordenador Francisco Oliveira, solicitou mudança nos horários das reuniões, 

alegando não poder sair no horário convocado 15h00 por está fazendo 

audiências. Após discussão sobre o melhor horário, ficou aprovado que as 

próximas reuniões seriam convocadas para às 16h00.  O Coordenador Brasilino 

falou da sua preocupação com o caixa do sindicato, disse que nesses últimos 

encontros: CONAN, CONTEC e CONAP, foram gastos R$ 11.000,00 (onze mil 

mailto:sindjufpb@veloxmail.com.br


            

                    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, Fax 83.3262-0944. 

Email - sindjufpb@veloxmail.com.br, Homepage – sindjufpb.org.br 

 

reais) mais as despesas ordinárias e que o saldo é de R$ 21.000,00(vinte e um 

mil reais) e é com esse dinheiro que vai fazer o Congresso. Pediu que os 

próximos encontros, o sindicato mandasse apenas um ou no máximo dois 

representantes por segmento da categoria. Marcos Santos informa que 

solicitou o saldo do setor de convênios e recebeu a informação que este setor 

tem aplicado R$ 30.000,00 ( trinta mil)  e que esse dinheiro também faz parte 

das receitas do sindicato.  O coordenador Maurício reforça  proposta da venda 

do terreno de Cabedelo pois não se justifica o sindicato passando por apertos e 

deixando de fazer as coisas que são necessárias por falta de dinheiro. O 

coordenador Cláudio Dantas disse que os encontros foram convocados pela 

Fenajufe e que são necessários e que essas despesas fazem parte dos nossos 

objetivos, lembrando ainda que o sindicato fez uma grande mobilização aqui 

em João Pessoa contra a Reforma da Presidência e se gastou pouquíssimo 

nessa manifestação. Ponto 2. Convocação do Congrejufe a) Edital 

(assembleias setoriais), b) Alojamentos, transporte e alimentação c) 

Programação. Marcos Santos falou da visita que fez aos hotéis em Campina 

Grande, disse que três foram descartados e três apresentaram orçamentos. 

Após apresentação dos orçamentos restou aprovado proposta do Hotel Village 

com um adendo de se tentar baixar o preço das refeições. A programação do 

congresso foi aprovada com uma ressalva, o coordenador de finanças Brasilino 

pediu para colocar a prestação de contas às 14h00 devido um compromisso já 

agendado. Ficando o Painel 04 para ser apresentado às 16h30 e o Painel 06 às 

14h00. Tenso sido aprovado por todos. O sindicalizado da Justiça Federal, 

Ghandi será convidado pelo sindicato para dar a  palestrante sobre o NS. Sobre 

a apresentação cultural, o coordenador Genário ficou encarregado de contratar 

artistas da terra e promover o show no evento  no sábado à noite. Sobre a arte 

do congresso, foi proposto e aprovado que se contratasse os trabalhos da 

jornalista Elara.  Ponto.03 -Viagem ao interior de 12 a 15/03. Foi 

aprovada a ida dos coordenadores Marcos Santos e Genário Saraiva na visita 

as sedes e cartórios do interior, tendo sido determinado ao setor 

administrativo que providenciasse todas as providências necessárias, 

incluindo: jornal a ser impresso, locação de veículo, combustível, alojamento e 

diárias. Ponto 04 - Não houve requerimentos. Não havendo mais nada a 

tratar, foi encerrada a reunião pelas 17h30min horas e lavrada a presente ata 

que vai assinada pelo presidente dos trabalhos, Marcos Santos, pela secretária 
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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, 09 de março de 2018. 

 

 

MARCOS SANTOS 

Presidente dos trabalhos 

 

TÂNIA CABRAL 

Secretária dos trabalhos 
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