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ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO 

SINDJUF/PB REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2019. 

Aos oito dias do mês de novembro do ano de 2019, pelas 15h17, na sede 

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

centro, nesta Capital, realizou-se a 12ª reunião ordinária da diretoria 

executiva do Sindjuf/PB, convocada pelo Coordenador Geral Marcos Santos e 

presidida pelo Coordenador Evilásio Dantas, sendo secretariada pela 

funcionária Tânia Verônica Cabral, e que apresentou os seguintes pontos de 

pauta: 01. Informes: a) Jurídico  – Perivaldo Lopes b) Plantão da Fenajufe– 

Evilásio Dantas; 02. XXIV Encontro Nacional do Coletivo Jurídico da Fenajufe 

nos dias 27 e 28/11/19 – Brasília/DF; 3. Curso Nacional do  CES – Como o 

movimento sindical deve atuar na atual conjuntura – de 22 a 24/01/20 – São  

Paulo/SP;  4. Confraternização com os funcionários do Sindjuf/PB  dia 

20/12/19 – local a ser definido. 5.Requerimentos. Verificando o quórum 

estatutário, constatamos a presença dos seguintes Coordenadores: José 

Genário Saraiva Filho, Evilásio da Silva Dantas, Marcos José dos Santos, 

Gildázio Azevedo Carvalho, Pedro de F. Lima Neto,  Maria José A. de Oliveira, 

Perivaldo Rocha Lopes e Péricles Costa Matias. A reunião foi a aberta pelo 

Coordenador Evilásio que de imediato passa a palavra para  foi o Coordenador 

Jurídico Perivaldo Lopes, que apresentou os informes e encaminhamentos do 

seu departamento: e expôs sobre os seguintes temas: 1.Encontro Nacional do 

Coletivo Jurídico da Fenajufe; 2. Ofício a Direção da Secretaria Administrativa 

da JF solicitando a adoção da política administrativa no sentido empreender a 

realização do concurso de remoção interno ( Demanda das Unidades Judiciárias 

do Interior – Sousa/PB)  , bem como, sobre o ítem 3. Que trata de 

Requerimento administrativo à Presidência do TRF 5ª Região no sentido de não 

acatar as propostas encaminhadas pela Direção do Foro da Seção Judiciária da 

Paraíba subdividido em dois pontos. 3.1) Instalação da sede física da Subseção 
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Judiciária de Patos na Subseção Judiciária de Campina Grande, com 

manutenção de posto avançado de atendimento na origem e 3.2) não 

pagamento de ajuda de custo ao Magistrado e aos servidores com atuação na 

Subseção de Patos. No ítem 4. foi dito que já está minutado o requerimento 

administrativo individual para que os Agentes de Segurança possam pleitear o 

recebimento do equivalente a contribuição previdenciária incidente sobre a 

GAS com base na decisão do CNJ que determinou a cessação, com base em 

decisão do STF, com repercussão geral. Pelo ítem 5. Foi informado do Ofício 

direcionado à Direção Geral do TRE/PB, com base na lei da informação, 

objetivando a especificação sobre em quais verbas que compõem a 

remuneração dos servidores há incidência da contribuição previdenciária. 

(Tramitando na Coordenadoria de Pagamento). Ainda nos informes o 

coordenador Gildazio Carvalho falou de sua participação no seminário que 

houve na Justiça Federal sobre Auto Gestão de Saúde, Perivaldo pediu para 

quando fosse criado deveríamos solicitar assento do Sindjuf/PB no comitê 

gestor. Terminado os informes do Jurídico passou a debater a alínea b, que 

trata do Plantão da Fenajufe – O coordenador Evilásio Dantas, informou que 

nos dias 07 e 08/12, haverá reunião ampliada da Fenajufe e falou da 

importância do sindicato enviar representantes . Ponto2. Coletivo Jurídico- O 

coordenador Perivaldo Lopes apresentou uma planilha com a real situação 

financeira do sindicato, que no momento encontra-se no vermelho 

inviabilizando a ida duas pessoas. Perivaldo apresentou o orçamento das 

despesas com passagem, hospedagem e diárias. Aberto os debates, O 

coordenador Marcos Santos disse que tem o controle da situação financeira e 

sabe que está muito difícil, mas é necessário enviar um representante para o 

Coletivo Jurídico e sugeriu a ida do coordenador jurídico Perivaldo Lopes. O 

coordenador Evilásio Dantas acompanhou a proposta de Marcos Santos e pediu 

que sendo aprovado a sua ida, seja entregue aos coordenadores um relatório 
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com todas as informações discutidas e aprovadas no Coletivo Jurídico como 

também incluir na pauta a questão dos TIs. Posto em votação foi aprovado por 

unanimidade dos presentes a ida do coordenador jurídico Perivaldo Rocha 

Lopes. Ponto 3. Curso Nacional do CES- Em debate a discussão sobre a ida de 

um representante, foi aprovado a ida do coordenador Cláudio Dantas para 

participar do curso entre os dias 22 e 24/01 em São Paulo/SP. Ponto 4.   

Confraternização. Ficou aprovado que a confraternização com os funcionários 

será no restaurante Sal e Brasa em João Pessoa, no dia 20 de dezembro do 

corrente ano. Ponto 5. Requerimentos. O coordenador Evilásio Dantas 

requereu o reajuste das diárias pagas pelo sindjuf/PB, para fora e dentro do 

Estado, dentro do Estado passando de R$ 80,00 para R$ 120,00 e fora do 

Estado de R$ 120,00 para R$ 150,00. O coordenador Marcos Santos  disse que 

para fazer esse reajuste se faz necessário a alteração na Resolução 02/2017 

do sindicato. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelas 

16h00 e lavrada a presente ata que vai assinada pelo presidente dos trabalhos, 

Evilásio Dantas e pela secretária dos trabalhos, Tânia Verônica Cabral, e 

rubricada pelos coordenadores que estiveram presentes. Em anexo segue a 

lista de presença assinada e os pontos de pauta elencados. João Pessoa, 08 de 

novembro de 2019. 

                                         

    Evilásio da Silva Dantas                          Tânia Verônica F. Cabral  

     Presidente dos Trabalhos                                      Secretária 

 

 

 


