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ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO SINDJUF/PB REALIZADA EM 26 

DE JULHO DE 2018. 
 

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de 2018, pelas 16h40, na sede 

administrativa do SINDJUF/PB, realizou-se a 9ª reunião da diretoria executiva do 

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

Dantas, José Genário, Gildázio Azevedo, Péricles Matias, Marcos Brasilino, 

Maurício Lira e Francisco Oliveira. Falta não justificada do coordenador Genedilson 

Monteiro. A reunião foi presidida pelo coordenador Marcos Santos e secretariada 

pelo coordenador Cláudio Dantas e constou dos seguintes pontos de pauta: 1. 

Processo Penal [Cível] (condenação), providências. Presença da Advogada; 2. 

Informes; 3. Plenária Nacional da Fenajufe (ajustes e providências); 4. Entrega dos 

cartões de convênios nos órgãos (destacar coordenadores responsáveis); 5. Venda 

do terreno – providências sobre edital de vendas; 6. Edição do Jornal - Distribuição 

- Viagem ao Brejo e Interior (calendário). O coordenador Marcos Santos deu inicio à 

reunião com a leitura da proposta de pauta, propondo o acréscimo do ponto 7. 

Requerimentos, assim como a retificação do Ponto 1, para que onde consta “Processo 

Penal”, passe a constar “Processo Cível”, o que foi apreciado e aprovado pelos 

coordenadores presentes. Iniciando os debates: no Ponto 01. Processo Cível 

(condenação), providências. Presença da Advogada, Santos fez o histórico da Ação 

Penal, na qual ele e Francisco Oliveira foram condenados (com prescrição) e também 

da Ação Cível, esta que está com condenação em 1.ª instância. Com proposta de 

Genário Saraiva e Marcos Brasilino, aprovada à unanimidade, ficou acertado que 

qualquer que seja a condenação pecuniária em que os filiados Marcos Santos e/ou 

Francisco Oliveira sejam condenados solidariamente com o SINDJUF/PB com 

relação à ação política desenvolvida em prol dos servidores da Justiça Federal de 

Sousa, o sindicato arcará com todo o ônus monetário, devendo a assessoria jurídica 

do sindicato recorrer até a última instância. Decidiu-se ainda que esta Ata deverá ser 

registrada em Cartório.  Já ponto 2.  Informes, não houve informes por parte dos 

coordenadores presentes; No Ponto 3. Plenária Nacional da Fenajufe (ajustes e 

providências), confirmada a ida do delegado Cláudio Dantas, ficou acertado que seria 

enviado Ofício ao TRE-PB solicitando a dispensa do expediente de 1.º a 05 de 

setembro, período da Plenária de Salvador. No Ponto 4. Entrega dos cartões de 
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convênios nos órgãos (destacar coordenadores responsáveis), Gildázio falou que 

estava tudo certo na Justiça Federal; Genário disse que também estava tudo certo em 

Campina Grande, tendo apenas alguns cartões a trocar devido a servidores que foram 

removidos para outras localidades e outros que recém foram lotados em Campina; 

Péricles informou que pediu a lista de servidores filiados no TRT sede, mas ainda não 

recebeu tal relação, o que justifica o atraso na entrega nesse local; Cláudio ficou de 

levar o cartões do TRE-PB e começar a entrega a partir da segunda-feira. No Ponto 5. 

Venda do terreno – providências sobre edital de vendas, Marcos falou da sua 

indiponibilidade para tocar essa tarefa, ficando Maurício com a incumbência de 

minutar o Edital de Venda do terreno, passando tal edital por e-mail para Marcos 

Santos. No Ponto 6. Edição do Jornal - Distribuição - Viagem ao Brejo e Interior 

(calendário), Santos inormou a todos que o jornal está sendo rodado e deverá ser 

distribuído na 1ª quinzena de agosto. No Ponto 7. Requerimentos, Sheila Ferreira 

Pontes, da JF, apresentou requerimento de ajuda de custo para equipe de uma 

exposição sobre Crianças da Palestina, onde ela requer uma ajuda de R$600,00, 

sendo aprovada à unanimidade a doação de R$300,00 (Trezendos Reais). 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, pelo secretário dos 

trabalhos, Cláudio Dantas, e rubricada pelos coordenadores que estiveram presentes. 

Em anexo segue a lista de presença assinada e os pontos de pauta elencados. João 

Pessoa, 26 de julho de 2018. 

                                                                                                                                                                                 

                                                 

MARCOS JOSÉ DOS SANTOS 

                  Presidente dos Trabalhos 
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