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ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO SINDJUF/PB     REALIZADA EM 

27 DE ABRIL  DE 2018. 

 

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de 2018, pelas 16h35min. na sede 

administrativa do SINDJUF/PB realizou-se a 5ª reunião da diretoria executiva do 

SINDJUF/PB. Estiveram presentes os Coordenadores Cláudio Dantas, Marcos 

Santos, José Genário, Gildazio Azevedo, e Péricles Matias. Falta justificada do 

coordenador  Marcos Brasilino e  falta não justificada dos coordenadores Francisco 

Oliveira, Genedilson Monteiro e Maurício Lira. A reunião foi presidida pelo 

coordenador Marcos Santos e secretariada pela funcionária Tânia Cabral. Com os 

seguintes pontos de pauta: Ponto 01. Informes sobre a escolha dos delegados na 

capital e interior do Estado; Ponto2. Plenária Nacional da Fenajufe em Salvador/BA 

de 02 a 05 de agosto; ponto3. Balanço dos preparativos do VII Congresso e 

providências s serem aprovadas; ponto4. Requerimentos. Marcos Santos iniciou a 

reunião dando os informes sobre as assembleias que fez nas varas do trabalho, varas 

das Justiça Federal e Zonas Eleitorais, falou da dificuldade que foi para conseguir 

eleger 40 delegados para esse Congresso, disse que foi uma grande vitória, nesse 

momento que o filiado está tão desacreditado do sindicato. No ponto2, sobre a 

Plenária da Fenajufe, após discussão sobre a ida de quantos delegados, chegou a um 

consenso de enviar só um delegado por conta dos custos que são altos e com a 

realização do congresso o sindicato não pode enviar mais que isso, ficando para 

aprovação ou não, na próxima reunião. Ponto3. Balanço dos preparativos do VII 

Congresso e providências a serem aprovadas.  Ficou aprovado os nomes de Marcos 

Lopes para falar sobre Análise de Conjuntura e Vicente de Paulo Sousa para falar 

sobre o NS. Ponto4. Não houve requerimentos.  Não havendo mais nada a tratar, foi 

encerrada a reunião pelas 18h00 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, 27 de abril de 2018. 
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