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ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO 

SINDJUF/PB REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2019. 

1.0 Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de 2019, pelas 10h00, na 

sede administrativa do SINDJUF/PB, localizado à Rua Heráclito 

Cavalcante, 48 centro, nesta Capital, realizou-se a 13ª reunião ordinária 

da diretoria executiva do Sindjuf/PB, convocada e presidida pelo 

Coordenador Geral Marcos Santos e, secretariada pela funcionária Tânia 

Verônica Cabral, e que apresentou os seguintes pontos de pauta: 01. 

Informes: a) Plantão em Brasília  – Evilásio  b) Jurídico – Coletivo Jurídico 

da Fenajufe – Perivaldo c) Edital da venda do terreno- Pedro d) Curso de 

formação – CES – Viagem de Cláudio; 02. Balanço financeiro do 

SINDJUF/PB -  Marcos Santos e Evilásio; 3. Definir data de planejamento 

Estratégico 2020 4. Requerimentos. Verificando o quórum estatutário, 

constatamos a presença dos seguintes Coordenadores: Evilásio da Silva 

Dantas, Marcos José dos Santos, Gildázio Azevedo Carvalho,  Maria José 

A. de Oliveira, Perivaldo Rocha Lopes E Cláudio Aurélio A.Dantas. A 

reunião foi aberta pelo Coordenador Evilásio que apresentou os informes 

da Fenajufe, falou da correria que foi o último plantão desse ano,  disse  

que vai  ser criada uma comissão para de defender os  Artífices, NS já e 

os  T.I., sobre os Agentes de Segurança, acredita que vai ser mais fácil a 

aprovação. Disse ainda que na reunião tinha muitos representantes dos 

sindicatos e falou da vitória sobre a reimplantação dos quintos, finalizou o 

coordenador Evilasio com os informes da Fenajufe.  O Coordenador 

Marcos Santos informou que o advogado Wigner fez ofício encaminhado 

aos Tribunais solicitando a imediata reimplantação dos quintos que 

haviam sido retirados por solicitação do TCU. O ponto b) da pauta restou 

prejudicado pela ausência do coordenador jurídico que ainda não havia 

chegado, passando então para a letra c) Edital para venda do terreno. O 
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coordenador Marcos Santos expôs sobre o prejuízo de se manter aquele 

terreno em Cabedelo alegando dentre outras, as despesas com 

empregado  e  IPTU, que são enormes. Diante disso, a comissão que foi 

eleita no último congrejufe, para a venda do citado terreno, com 

participação de um representante de cada Tribunal e formada pelos 

diretores Marcos Santos da Justiça Federal, Evilásio Dantas do TRT e 

Pedro Neto do T R E, apresentou à diretoria executiva, proposta de Edital 

de venda, para análise e aprovação de seus pares e contendo os 

seguintes pontos de destaques: 

DO OBJETO Alienação bem imóvel de propriedade do SINDJUF/PB, localizado no 

município de Cabedelo/PB com área correspondente a 10.036 ( dez mil e trinta e 

seis metros quadrados), devidamente registrado no Cartório Figueiredo Dornela, 

no Livro 2-Q-1 às fls 87, Matrícula nº 11 630, em 11/08/1993, contendo as 

seguintes dimensõies: frente sul: 76m00; fundos –norte: 79m00;lado  oeste: 

125m00;lado leste com 134m00. 

DA VISITAÇÃO – O imóvel poderá ser visitado mediante agendamento através de 

contato direto com o SINDJUF/PB, sito à Rua Heráclito Cavalcante, 48, Centro, 

no horário das 08h00 às 13h30, de segunda a sexta-feira ou pelos telefone (83) 

3222 6898 ou(83)  99924-9232 / 3262-0942 

DO PREÇO MÍNIMO - O bem imóvel será vendido em R$(reais) e o preço mínimo 

está avaliado, conforme laudo técnico realizado, em R$ 1.500.000,00( hum 

milhão e quinhentos mil reais).  

 DA PROPOSTA - As propostas deverão ser apresentadas no prazo de validade 

fixado no Edital e entregue na sede  administrativa do sindicato  no endereço e 

horários estabelecidos no presente Edital, devendo conter: 

a) Identificação do Proponente 

b) Preço que será cotado em moeda corrente nacional 

c) CPF ou CNPJ do proponente 

d) Assinatura do proponente 

Todas as propostas apresentadas terão, automaticamente, validade mínima de 

30(trinta) dias da data do protocolo de entrega da mesma; 

 

A Comissão de Venda do Imóvel avaliará todas as propostas apresentadas, e 

considerará a data do protocolo da proposta de maior valor para vigência dos 

trinta dias descritos no item 3.2; 
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Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como 

aquelas que contenham rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas em suas 

partes essenciais, de modo a ensejar dubiedade, principalmente em relação a 

valores; 

 

No caso de empate entre 02(duas) ou mais propostas, será aberto prazo de 

10(dez) dias para apresentação de nova proposta, sendo considerada a proposta 

de maior valor. 

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DO IMÓVEL - O imóvel, objeto constante 

deste edital poderá ser obtido (quitado), nas seguintes formas de pagamento: 

a) À vista (em moeda corrente nacional); 

b) (Através de financiamento (previamente aprovado – carta de crédito do 

sistema bancário nacional) 

DA AVALIAÇÃO - Este Edital é do tipo maior oferta e visa selecionar a proposta 

mais vantajosa para o sindicato, determinando que seja vencedor o proponente 

que apresentar a proposta de acordo com as especificações aqui estabelecidas e 

ofertar o maior preço, desde que, igual ou superior ao do preço mínimo previsto 

no ítem 2.0 deste Edital. 

DA CONTRATAÇÃO - Transcorrido o prazo aludido no item 3.3 supra, sem que 

tenha havido a interposição de outra proposta de maior valor, a Comissão de 

Venda convocará o proponente classificado  em primeiro lugar para, no prazo de 

10(dez) dias,  efetuar o pagamento do valor ofertado. O não comparecimento 

para pagamento dentro do prazo estipulado facultará ao sindicato desclassificar 

a proposta podendo, a seu critério, adjudicar o respectivo objeto ao proponente 

classificado em segundo lugar e, assim sucessivamente, nas mesmas condições 

propostas pelo primeiro classificado.  

A contratação decorrente de pagamento à vista do imóvel será formalizada por 

escritura pública de compra e venda a ser lavrada no Tabelionato do município 

em que se localiza o imóvel. 

O coordenador do Jurídico Perivaldo Lopes que já se encontrava presente, se 

manifestou favorável a venda do terreno, mas, que deve ser ponderado no 

sentido de não vender com urgência, esperar um valor razoável porque a 

localização é muito boa e valorizada principalmente agora que o terreno não 

está alagado. O coordenador Geral Marcos Santos afirma que tudo será feito 

com decisão e aprovação da Diretoria Executiva e que por parte desta 

comissão de venda, não existe pressa para a venda do terreno, embora 

pondere que os custos deste terreno gira em torno de algo aproximado aos R$ 

29.000,00( vinte nove mil reais)/ ano. Após os debates, ficou acordado que a 

proposta de Edital para Venda Terreno seria encaminhado ao departamento 

jurídico, pelo prazo de dez dias corridos e, após as correções de praxe, colocar 



             

                        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 

 

imediatamente no site do sindicato e se promover uma ampla divulgação da 

venda do terreno para toda categoria. Voltando para a letra b) agora com a 

presença do coordenador Perivaldo Lopes, por ele, foi dado os informes sobre 

o Coletivo Jurídico e de sua  primeira experiência na reunião do coletivo 

jurídico da FENAJUFE. Pela pauta, e tratando da alínea d), sobre o curso de 

formação. O coordenador Marcos Santos passou as informações sobre as 

providências tomadas para ida do coordenador Cláudio Dantas, afirmando que 

tanto a passagem, hospedagem e inscrição para o curso de formação, já estão 

prontos. Ponto 2. Balanço Financeiro do SINDJUF/PB. O coordenador Marcos 

Santos apresentou uma portaria com horário fixo de expediente administrativo 

no SINDJUF/PB, para o período de recesso forense nos Tribunais Federais, das 

8h00 às 12h00; e tornar facultativo os dias 23,24,25,30 e 31 de dezembro de 

2019 e 01 de janeiro de 2020. Depois volta ao normal. Com relação ao balanço 

financeiro, afirma que a partir de fevereiro de 2020, haverá uma expectativa 

de que teremos um saldo positivo entre as receitas e despesas,  estimado em  

aproximadamente R$ 4.000,00(quatro mil reais)/ mês. Segundo o coordenador 

Marcos Santos, esse equilíbrio financeiro reflete a redução de despesas  com a 

demissão das funcionárias  Marilene e Juliane. O coordenador também 

apresenta gráfico de redução da energia elétrica em função do novo horário de 

expediente no sindicato estabelecido a partir de novembro 2019. Disse ainda 

que, para o próximo ano, e expectativa será de folga no caixa para se fazer o 

trabalho político/sindical, afirmando por fim, que o ano foi concluído com as 

metas alcançadas, apesar das derrotas politicas no congresso nacional . Ponto 

3. Definir data de planejamento Estratégico 2020. Ficou definido e aprovado a 

data para o dia 08 de fevereiro de 2020, com local a ser definido, devendo a 

funcionária Tânia Cabral promover, desde já, estudos sobre orçamento nos 

hotéis para o evento.  Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião 

pelas 11h45 e lavrada a presente ata que vai assinada pelo presidente dos 
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trabalhos, Marcos Santos 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, 20 dezembro de 2019. 

 

                                         

    Marcos José dos Santos                          Tânia Verônica F. Cabral  

     Presidente dos Trabalhos                                      Secretária 

 

 

 

 

 


