
             

                        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 

Email – sindjuf03@gmail.com, Homepage – sindjufpb.com.br CNPJ 24.507.816/0001-74 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDJUF/PB 

 
Aos 13 dias do mês de fevereiro de 2020, às 19:00 horas na sede do Sindjuf/PB, Sede 

Administrativa do Sindicato, sito Rua Heráclito Cavalcante, 48, Centro, João Pessoa/PB, em última 

chamada, deu-se início à Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato dos Trabalhadores do Poder 

Judiciário Federal no Estado da Paraíba, conforme Edital n.º 02/2020, publicado na página do 

SINDJUF/PB em 07/02/2020 (quinta-feira). A mesa foi composta pelo Coordenador Geral Marcos 

Santos e secretariada pela funcionária Tânia Cabral. Foi registrada a presença um total de 10 (dez) 

filiados que assinaram a lista de presença (em anexo). Verificado o quórum estatutário (mínimo de 

2% dos 865 filiados), foram abertos os trabalhos pelo Coordenador Geral Marcos Santos, que fez a 

leitura  constando a seguinte pauta: 1) Escolha de delegados à REUNIÃO AMPLIADA DA 

FENAJUFE, a ocorrer em Brasília/DF, dia 07/03/2020. O coordenador geral Marcos Santos 

informa que o número de presentes na AGE, não foram suficientes para que fosse instalada a AGE.  

Assim, por não atingir o quórum de instalação, previsto no Artigo 19 do Estatuto, declara a 

inviabilidade da reunião para Escolha de delegados à REUNIÃO AMPLIADA DA FENAJUFE, a 

ocorrer em Brasília/DF, dia 07/03/2020. Em ato contínuo, estando presente, conforme lista de 

presença em anexo, os coordenadores: Marcos Santos; Claudio Dantas, Perivaldo Rocha, Pedro 

Neto e Gildázio Azevedo que representa  mais da metade dos membros da Diretoria Executiva o 

coordenador Geral Marcos Santos convoca, de imediato, uma reunião extraordinária da diretoria 

para deliberar sobre ponto de pauta da AGE que trata da escolha de delegado e suplente à Reunião 

da Fenajufe, que ocorrerá em Brasília/DF no dia 07/03/2020. Após os debates foi deliberado pela 

unanimidade dos coordenadores presentes, a ida do coordenador jurídico PERIVALDO ROCHA 

LOPES como representante do SINDJUF/PB à REUNIÃO AMPLIADA DA FENAJUFE, a ocorrer 

em Brasília/DF, dia 07/03/2020. E  nada mais havendo a tratar, o presidente dos trabalhos deu por 

encerrada a mesma, lavrando-se a presente Ata, que vai assinada por mim, secretária, e pelo 

presidente da assembleia.  

 

 

 

 

Marcos José dos Santos 

Presidente da Assembleia Geral 

 

 

 

Tânia Verônica Cabral 

Secretária 

 


