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ATA DA 11ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO SINDJUF/PB REALIZADA 

EM 31 DE AGOSTO DE 2018. 
 

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de 2018, pelas 16h00, na sede 

administrativa do SINDJUF/PB, realizou-se a 11ª reunião da diretoria executiva do 

SINDJUF/PB em caráter extraordinário. Estiveram presentes os Coordenadores 

Marcos Santos, Cláudio Dantas, José Genário, Genedilson Monteiro e Péricles 

Matias, bem como os advogados Carmem Rachel e  Wigne Nazário. A reunião foi 

presidida pelo coordenador Marcos Santos e secretariada pelo funcionário Geizon 

Lima e  constou dos seguintes pontos de pauta: 1. Relação da banca de advogados 

Dantas&Mayer  com o sindicato; 2. Relatório com andamento das ações. A reunião 

foi iniciada pelo Presidente dos trabalhos Marcos Santos, que recebeu do coordenador 

Genedilson ofício com proposta  de reunião do SINDTESP para tratar do Dissídio Coletivo 

dos funcionários desta casa e dois ofícios do filiado Martinho Ramalho solicitando os 

serviços jurídicos deste sindicato em processo administrativo que tramita no T R E em 

que o filiado foi condenado e teve a suspensão de seus vencimentos, bem como requer 

que seja marcada audiência em caráter de urgência desta diretoria e nossos advogados  

com o Corregedor Regional Eleitoral para tratar da decisão que suspendeu seus 

vencimentos por dois meses em pleno período eleitoral. De posse dos ofícios, restou 

aprovado o seguinte encaminhamento: quanto ao ofício do SINDTESP, encaminhar ao 

coordenador financeiro Marcos Brasilino para análise e apresentar contra proposta na 

próxima reunião ordinária da executiva no próximo mês de setembro; Quanto aos ofícios 

de Martinho Ramalho, foi dado ciência a advogado Carmem Raquel, presente a Reunião 

e solicitado que fossem envidados todos os esforços como máxima urgência para garantir 

os direitos do filiado e que o coordenador geral Marcos Santos deveria providenciar ofício 

do sindicato solicitando reunião com o Corregedor Regional Eleitoral do T R E. Iniciado os 

debates sobre o primeiro ponto de pauta, que trata da relação desta diretoria com a banca 

de advogados, Marcos Santos fez longa intervenção citando os principais problemas que 

foram elencados na última reunião da diretora elegendo como prioridades os seguintes 

pontos: a falta de pro atividade da banca com ações do interesse da categoria; a ausência 

da banca na sede do sindicato, apesar do escritório funcionar a 50 metros do sindicato; a 

falta de informações das ações coletivas que tramitam na justiça e em que estágio se 

encontram; ausência de plantões semanais na sede do sindicato, a critica quanto a banca 

somente funcionar quando provocada por coordenadores deste sindicato e , ainda, a 

impressão demonstrada de certa acomodação da banca com os interesse da categoria. 

Genedilson Monteiro aproveita a reunião para fazer elogios aos convênios firmados e o 

guia de convênios entregues aos servidores, fez elogios as viagens desenvolvidas pela 
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diretoria ao interior do estado e clama para que nas próximas outros diretores possam 

acompanhar a caravana, já que nesta última viagem apenas o coordenador Marcos 

Santos se fez presente. Quanto a banca de advogados, propôs que a nossa assessoria 

de comunicação buscasse se inteirar das atividades jurídicas e, pelo menos, uma vez na 

semana, publicasse no site www.sindjufpb.com.br, matérias jurídicas do interesse da 

categoria. Claudio Dantas reforça as palavras de Santos e faz as críticas construtivas no 

sentido de melhorar o relacionamento da banca com a diretoria. O coordenador Jurídico 

Pericles encerra os debates afirmando a necessidade de um melhor atendimento da 

banca, inclusive com o retorno do plantão semanal na sede do sindicato. 

Com a palavra a advogada Carmem Raquel, reconheceu que o trabalho da banca de 

advogados precisa e pode melhorar o relacionamento com a diretoria do sindicato. Propôs 

a realização de assembleias setoriais para debater temas jurídicos com a base dos 

filiados  e se dispôs junto com o advogado Wigne melhorar o atendimento e a relação 

com a categoria. Com a palavra Marcos Santos elencou os pontos propostos e 

aprovados, após consensuado com os advogados presentes a reunião, sendo eles: 

Realização de Assembleias Setoriais em João Pessoa e Campina Grande; Realizar  

reuniões com os aposentados e os advogados debatendo temas do interesse desse 

segmento; voltar a realizar o plantão semanal com qualquer coordenador geral ou 

qualquer coordenador presente ao sindicato; que a assessoria de comunicação deverá 

buscar informações semanais no escritório de advocacia e publicar matérias no site do 

sindicato; Provocar a Fenajufe para o retorno dos Encontros e Coletivos Jurídicos com a 

AJN da Fenajufe e por fim, com proposta do coordenador Genário, que nas viagens para 

o interior, se fizesse presente, pelo menos um advogado. 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, Geizon Lima, e 

rubricada pelos coordenadores que estiveram presentes. Em anexo segue a lista de 

presença assinada e os pontos de pauta elencados. João Pessoa, 31 de agosto de 2018. 
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