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ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO SINDJUF/PB 

REALIZADA EM DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018 
 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de 2018, pelas 15h30min 

horas na sede administrativa do SINDJUF/PB realizou-se a 2ª 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, sendo que os coordenadores Marcos Brasilino e Péricles 

Costa Matias justificaram suas ausências, entretanto, os Coordenadores 

Francisco Oliveira e Genedilson Monteiro. não informaram nem justificaram 

suas ausências na referida reunião executiva.. A reunião foi presidida 

pelo coordenador Marcos Santos e secretariada pela funcionária Tânia Cabral. 

A reunião foi iniciada com a leitura dos seguintes pontos de pauta: 1.  

Informes sobre as reuniões dos Núcleos de Aposentados, Técnicos e Analistas.; 

2. Providências sobre a Ação de Execução relativa ao IPTU do terreno do Poço 

em atraso; 3. Viagem da diretoria executiva ao interior de 12 a 16 de março; 

a) Roteiro da viagem e definição dos diretores escalados; b) Providências: 

Diárias, combustível, locação de veículo e hospedagem; c) Material impresso 

para distribuição. (jornal com ações da diretoria, convocação do CONGREJUFE, 

reunião dos aposentados e rede de convênios); 4.Proposta de informatização 

do setor de convênios em substituição a empresa aprovada pela diretoria em 

novembro/17; 5.Extensão do pagamento de vale alimentação dos funcionários 

para Coordenadores plantonistas ; 6.  Apresentação de modelo de carteiras de 

bolso para análise e aquisição e posterior revenda aos filiados; 

7.Requerimentos; Aprovada a pauta com as modificações propostas, a reunião 

foi iniciada com os Informes sobre as reuniões dos coletivos de Aposentados, 

Técnicos e Analistas. Sobre a reunião dos Aposentados, Marcos Santos expos 

que foi sucesso absoluto e que de todas as demais reuniões realizadas, a dos 

aposentados foi a que teve maior participação. Estiveram presentes 19 

aposentados filiados ao Sindjuf/PB, sendo escolhidos dois representantes para 

participar do IV Encontro Nacional dos Aposentados promovido pela Fenajufe , 

em Brasília/DF em 02 de março do ano em curso. Os eleitos foram PEDRO 

FERREIRA DA SILVA e ALEXANDRE BARRETO DIAS ambos do TRT 13ª. O 

coordenador Marcos Santos em seguida falou em relação ao encontro de 

Analistas, que se fizeram presentes apenas dois Analistas filiados e foi 
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escolhido o servidor MARCELL MANFRIN BARBACENA, do TRE/PB para 

representar os analistas no II Encontro Nacional dos Analistas promovido pela 

Fenajufe , em Brasília/DF entre os dias 03 e 04 de março do ano em curso. Em 

seguida o Coordenador Claudio Dantas expôs sobre a reunião dos Técnicos 

Judiciários. Também teve baixa participação, com tão somente três técnicos 

filiados. Foram escolhidos os três Técnicos; CLAUDIO DANTAS, MAHATMA 

GANDHI E AURILEIDE ROCHA, um de cada segmento do judiciário federal para 

participarem do IV Encontro Nacional dos Técnicos – CONTEC, promovido pela 

Fenajufe , em Brasília/DF entre os dias 03 e 04 de março do ano em curso. Por 

Marcos Santos foi solicitado que desde já fosse providenciado às atas e 

remitidas a FENAJUFE, bem como se providenciasse as passagens aéreas e 

hospedagem dos eleitos no San Marco Hotel local do evento em Brasília/DF; 

Passando ao ponto dois da pauta, que trata da Ação de Execução relativo ao 

IPTU do terreno do Poço em atraso, Marcos Santos propôs que o departamento 

jurídico junto com a banca de advogados do sindicato fosse até a Prefeitura de 

Cabedelo e levantassem esse e outros impostos que deixaram de ser pagos 

pelo sindicato em razão do período em que estávamos amparado pela 

imunidade. O coordenador Maurício propôs que feito o levantamento, fosse 

negociado com a Prefeitura de Cabedelo um parcelamento e a redução de 

multa, juros e honorários, o que foi aprovado por todos. Ponto 3 da pauta.  

Viagem da diretoria executiva ao interior de 12 a 16 de março; a) Roteiro da 

viagem e definição dos diretores escalados; b) Providências: Diárias, 

combustível, locação de veículo e hospedagem; c) Material impresso para 

distribuição. (jornal com ações da diretoria, convocação do CONGREJUFE, 

reunião dos aposentados e rede de convênios); Por Marcos Santos foi dito que 

a ausência do coordenador Brasilino prejudicava o debate sobre a alínea a) do 

referido ponto, visto que, ele tem muita experiência nessas viagens e facilitaria 

desenvolver o melhor roteiro. Marcos Santos propôs e ficou encarregado de 

conversar com Brasilino e estabelecer o melhor roteiro. Quanto aos 

coordenadores que se manifestaram em se deslocar para o interior em visita 

as bases, apenas Marcos Santos e José Genário se prontificaram participar da 

caravana. Na alínea b) sobre a questão diárias, combustível, locação de veículo 

e hospedagem, ficou aprovado que o coordenador Marcos Santos iria tratar 

com Brasilino qual a melhor forma para a questão de combustível do veículo e 

hospedagem dos coordenadores. Na alínea c) que trata do planejamento da 
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viagem ao interior, foi lembrado à necessidade de se levar material impresso 

para distribuição. (jornal com ações da diretoria, convocação do CONGREJUFE, 

reunião dos aposentados e rede de convênios). Claudio citou a necessidade de 

chamar a jornalista Elara. Marcos Santos informou que a jornalista foi 

contratada em dois expedientes e não mais poderá nos ajudar free lance. O 

coordenador Marcos Santos se propôs elaborar e coletar algumas matérias do 

interesse da categoria e junto com um diagramador da empresa de convênios 

montarem um pequeno folheto informativo para se levarem para o interior, 

todos concordaram. Passando para o ponto 4., sobre a Proposta de 

informatização do setor de convênios em substituição a empresa aprovada pela 

diretoria em novembro/17;, por Marcos Santos foi esclarecido que em 

novembro, na reunião da executiva datada de 24 de novembro do ano 

passado, foi aprovada proposta para a empesa SYNTECH realizar o serviço de 

informatização no setor de convênios e no setor administrativo financeiro. 

Entretanto desde essa data até hoje, essa empresa não iniciou os serviços e 

alega falta de tempo. Portanto, como já estamos sem usar os e-mails do 

sindicato e sem manutenção da nossa página e o setor de convênios na 

iminência de pane completo devido o programa antigo não mais atender 

nossas demandas e considerando que a empresa apresentada pelo 

Coordenador Péricles, a SOFTCOM, não teve interesse em realizar esse serviço 

Marcos Santos apresentou proposta de outra empresa, a SODIIN- Soluções 

Digitais Inteligentes, que se propôs iniciar trabalho imediatamente, no valor de 

R$ 8.000,00, parcelado em 5 vezes de R$ 1.600,00 para realizar as tarefas 

propostas pela empresa anterior e ainda a reformulação todo o site do sindjuf 

para novas plataformas Web , integrando o sistema MOBILE no site e 

implementando sistema interativo de comunicação do Sindjuf, via face book, 

whatsapp, instagram e twitter, além da criação de aplicativo para os filiados 

baixarem em seus smartfones. Colocada em discursão, o coordenador Maurício 

se propôs a vir ao sindicato conversar com o técnico para fornecer algumas 

ideias para melhor aproveitamento das ferramentas disponíveis. Em debate, foi 

aprovada por unanimidade dos diretores presente a proposta apresentada, 

levando-se em consideração que na verdade, o valor aprovado era apenas o 

complemento, já que a proposta da empresa anterior havia sido aprovada e 

que o aumento se deu em razão de um serviço a mais que não estava previsto 

na proposta com a SYNTECH e que se faz necessário realizar. Passando para o 
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ponto 5 da Pauta que trata do pedido de extensão do pagamento de vale 

alimentação dos funcionários para Coordenadores plantonistas, solicitado pelo 

coordenador Marcos Santos e previsto em resolução. Segundo o coordenador 

subscritor do pedido, Marcos Santos, afirma que vem há exatos um ano, tem 

vindo ao sindicato diuturnamente, cumprindo dois expedientes e ajudado na 

cobertura das tarefas administrativas de diversas pastas, em razão da falta de 

tempo disponíveis dos demais coordenadores. Segundo Santos, em razão 

disso, tem se obrigado a almoçar diariamente em restaurante próximo ao 

sindicato e que isso acarreta uma despesa a mais em seu orçamento. Como é 

sabido, Santos afirma, sendo aposentado, não mais recebe auxílio transporte e 

nem auxílio alimentação e solicita que o beneficio do vale refeição pago aos 

funcionário da casa, lhes seja estendido. O coordenador Maurício concorda com 

o pedido, mas faz a ressalva que qualquer outro coordenador da ativa em 

regime de plantão e que já receba esse benefício em seu respectivo tribunal, 

não lhe caberá esse direito, não podendo acumular os dois benefícios. O 

coordenador Gildázio concorda com a proposta e com a emenda de Maurício. 

Já o coordenador Genário vota favorável por entender que o pedido é justo. O 

coordenador Claudio Dantas, sugere que seja feita uma folha espelho para o 

controle da frequência do coordenador geral, o que Marcos Santos afirma não 

se opor, entretanto o coordenador Genário se posiciona contra esse controle, 

por entender que na diretoria deve existir uma relação de confiança mútua. 

Passando para o ponto 6 da pauta que trata da apresentação de alguns 

modelos de carteiras de bolso para análise e aquisição e posterior revenda aos 

filiados, apresentado por uma empresa especializada, foi acordado entre os 

coordenadores que deveria ser oferecido aos servidores e apresentado na 

viagem ao interior os modelo de carteiras. Havendo demanda, ai em nova 

reunião se discutiria a aquisição e o valor da revenda. Por fim , o ponto 7 da 

pauta ficou prejudicado por não haver nenhum requerimento protocolado junto 

à secretaria do sindicato. 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 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, 23 de fevereiro de 2018. 
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MARCOS SANTOS 

Presidente dos trabalhos 

 

TÂNIA CABRAL 

Secretária dos trabalhos 
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