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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO 

SINDJUF/PB REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2019. 

Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de 2019, pelas 15h10, na sede 

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

centro, nesta Capital, realizou-se a 11ª reunião ordinária da diretoria 

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

que presidiu a reunião sendo secretariada pela funcionária Tânia Verônica 

Cabral, e que apresentou os seguintes pontos de pauta: 01. (Informes: a) 

Plantão da Fenajufe – Evilásio Dantas b) Viagem a Patos – Marcos Santos 

(Agendado nova reunião dia 21/10) c) Curso de Formação – CES/CTB, 02. 

Seminário Nacional dos Agentes de Segurança nos dias 18 e 19/11, em 

Fortaleza/CE, 3. 6º Encontro Nacional de Comunicação da Fenajufe nos dias 09 

e 10/11, em Brasília/DF; 4. Requerimentos. Verificando o quórum estatutário, 

constatamos a presença dos seguintes Coordenadores: José Genário Saraiva 

Filho, Evilásio da Silva Dantas, Cláudio Aurélio Dantas, Marcos José dos 

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

Oliveira e o suplente Marcos Brasilino que substituiu o coordenador titular 

Perivaldo que justificou sua ausência. Falta justificada do Coordenador 

Perivaldo Rocha Lopes, e falta não justificada do coordenador Péricles Costa 

Matias. O Presidente dos trabalhos Marcos Santos, deu início à reunião dando 

os informes da viagem que fez à Vara de Patos, conversou com os servidores e 

ouviu as suas reclamações sobre a transferência dos servidores para Campina 

Grande em caráter permanente, sem receber nenhuma ajuda de custo, 

trazendo prejuízos para eles. Após debater o assunto, foi tirado 

encaminhamento para oficializar a OAB e a CTB pedindo apoio e marcada uma 

nova reunião para o dia 21/10 com os servidores. Sobre o curso de formação – 

CES/CTB, o coordenador Marcos Santos falou da importância dos 
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coordenadores participarem desse curso, o coordenador José Genário falou da 

sua vontade de participar do curso, mas só o faria, se o sindicato pagasse 

diárias. O coordenador Marcos Santos informou que a RESOLUÇÃO 02/2017 

DO SINDJUF/PB DE 31 DE MAIO DE 2017 quando trata da matéria especifica 

em seu Art. 11, Parágrafo 1º, diz que “Nos eventos convocados pela FENAJUFE 

ou pela CTB, fora do estado da Paraíba, nos quais haja cobrança de inscrição 

previa do filiado e a referida inscrição cubra as despesas com hospedagem, 

alimentação, passagens aéreas e translado, os dirigentes, delegados e 

observadores, farão jus à metade do valor do Auxílio Alimentação, para 

custear despesas com locomoção no local do evento”. Após discussão foi 

aprovado uma ajuda de custo, na forma da referida resolução, no valor de R$ 

150,00 (cento e cinquenta reais) para o mesmo participar do curso. O 

coordenador Evilásio fez breve comentário sobre reunião que teve com vários 

sindicatos e associações objetivando a criação de uma entidade maior que 

atendesse os interesses comuns e objetivasse o fortalecimento da luta. Ponto 

2. Seminário Nacional dos Agentes de Segurança nos dias 18 e 19/11, em 

Fortaleza/CE, O coordenador Evilásio falou da importância de se enviar três 

Agentes de Segurança representando o Sindjuf/PB para participarem do 

referido seminário. O coordenador Marcos Brasilino em sua intervenção afirma 

que se faz necessário à presença desses Agentes no evento como forma de 

fortalecer a luta e o engajamento dos Agentes de Segurança nas batalhas 

travadas na quadra atual. Ainda Marcos Brasilino, justificou o baixo custo para 

participação dos agentes de segurança e fez comparativo com despesas já 

realizadas pelo sindicato para enviar um único representante para eventos da 

Fenajufe em Brasília/DF. Citou que os três candidatos cotados a irem para o 

Seminário já fazem parte da AGEPOJUS e, portanto, não teriam despesas com 

as inscrições e que para reduzir as despesas, o deslocamento dos filiados para 

o local do evento, far-se-ia através de veículo locado.  Por fim solicita do 
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sindicato a importância de 1.000,00 (hum mil reais) para cada participante 

totalizando R$ 3.000,00 (três mil reais) sendo que, se as despesas forem 

maiores, eles arcariam de seus próprios bolsos e, sendo a menor, fariam a 

devolução aos cofres do sindicato. Em regime de votação, o pedido foi 

aprovado pela maioria dos coordenadores presentes.  O Coordenador Cláudio 

Dantas solicitou que, na volta os agentes escolhidos, se faça uma reunião com 

o Núcleo dos Agentes de Segurança, para atualizar o segmento com as 

informações recebidas. Pediu por fim, o ressarcimento das despesas realizadas 

pela coordenadora Maria Aurileide, quando viajou para participar do encontro 

sobre o NS, também em Fortaleza /CE e devido à situação financeira do 

sindicato à época, não recebeu nenhuma ajuda financeira. O coordenador 

Marcos Santos disse que o ressarcimento já foi aprovado em reunião anterior e 

que até hoje não recebeu requerimento da coordenadora geral solicitando o 

ressarcimento, nem apresentou as notas fiscais e/ou recibos das despesas 

realizadas. Ponto3. 6º Encontro Nacional de Comunicação da Fenajufe nos dias 

09 e 10/11, em Brasília/DF. O coordenador Marcos Santos afirma que a 

comunicação do SINDJUF/PB, precisa ser melhorada e ressaltou a importância 

de se enviar representante para o referido encontro. Entretanto, pede ao 

coordenador Claudio que deixasse para o ano vindouro quando, certamente, 

teremos condições financeiras viáveis para participar dos eventos da 

FENAJUFE. O coordenador Gildázio Carvalho segue a proposta de Marcos 

Santos. O coordenador Cláudio Dantas que já havia  manifestado de sua 

vontade em participar desse encontro, em sua fala afirma textualmente que  

percebe velada resistência da atual diretoria e que claramente, se sente 

isolado. Lembrou que por ocasião da Ampliadinha da Fenajufe ocorrida em 

Brasília/DF, mesmo sem muita relevância, o sindicato encontrou recursos para 

enviar um representante. O coordenador Marcos Santos retrucou afirmando 

que o coordenador Gildázio foi para a Ampliadinha da Fenajufe, porque as 
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despesas geradas com o coordenador Gildazio foram pequenas, já que não 

houve necessidade de pagamento com hotel.  Por outro lado o coordenador 

Marcos Santos afirma que não existe nenhuma resistência de membros da 

atual diretoria com o propósito de isolar o companheiro Claudio. Pelo contrario, 

foi enfatizado a capacidade de liderança  e o trabalho desenvolvido pelo 

coordenador geral Claudio Dantas e que o único impedimento seria a saúde 

financeira do Sindjuf que terá despesas  a pagar na ordem de R$ 17.000,00 

(dezessete) mil reais no próximo mês de novembro com a rescisão contratual 

da funcionária Marilene, aprovada por essa mesma diretoria.  O coordenador 

José Génario disse que o sindicato não pode ficar dividido, fica clara a 

insatisfação de Cláudio por não participar de tal evento e sugeriu que a 

despesa com a demissão de Marilene ficasse para janeiro, para que Cláudio 

fosse para esse encontro. O coordenador Marcos Santos afirma que todo 

processo de demissão já foi realizado e que aguarda apenas os recursos do 

décimo terceiro serem alocados, por isso nada mais poderá. Marcos Brasilino 

quis saber do coordenador Cláudio qual o motivo de sua colocação de 

isolamento. O coordenador Cláudio Dantas em sua colocação afirma que 

sempre representou o sindicato em todos os encontros, e desde o início, se 

mostrou interessado em participar desse encontro. Porém, justamente agora, 

não tem mais dinheiro, citou a viagem feita pelo coordenador Marcos Santos a 

Vara de Patos que gerou despesas. O coordenador Marcos Santos afirma que a 

questão de Patos foi uma emergência já que foi divulgado pela Justiça Federal 

a possibilidade de extinção da 14ª Vara Federal sediada em Patos e mesmo 

assim, essa viagem culminou com cinco novas filiações gerando receita para o 

sindicato. O coordenador Pedro Neto defende a ida de Cláudio para o Encontro 

Nacional de Comunicação. Após o debate, foram apresentadas duas propostas: 

1 – O Sindjuf/PB não enviar representante para o Encontro de Comunicação 

em Brasília.  Proposta 2 – O Sindjuf/PB enviar um representa para o referido 
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Encontro. Posto em votação a proposta 1 foi aprovada por 4X2 votos. 

Restando aprovado que por questão financeira o sindicato não terá condições 

de enviar um representante para o 6º Encontro Nacional de Comunicação. 

Lembrou Gildázio que o sindicato estaria bem representado pelo coordenador 

Evilásio Dantas que irá com despesas pagas pela a Fenajufe. Ponto 4 . 

Requerimentos. O coordenador José Genário fez um pedido verbal, pedindo 

que o sindicato requeira ao Tribunal do Trabalho a ampliação da idade dos 

dependentes no Plano de Saúde, requerimento aprovado. Os demais 

requerimentos foram negados. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada 

a reunião pelas 16h40 e lavrada a presente ata que vai assinada pelo 

presidente dos trabalhos, Marcos Santos, pelo secretário 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, 18 de outubro de 2019. 

                                         

 MARCOS JOSÉ DOS SANTOS                          Tânia Verônica F. Cabral  

     Presidente dos Trabalhos                                            Secretário 

 

 


