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ATA DA 1ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO SINDJUF/PB 

REALIZADA EM 11 DE JANEIRO  DE 2019. 

 

Aos onze dias do mês de janeiro do ano de 2019, pelas 16h20, na sede 

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

centro, nesta Capital, realizou-se a 1ª reunião ordinária da diretoria executiva  

do Sindjuf/PB, convocada pelo Coordenador Geral Marcos Santos que presidiu 

a reunião sendo secretariada pela funcionária Tânia Cabral. Verificando o 

quórum estatutário, constatamos a presença dos seguintes Coordenadores:     

Gildazio Azevedo de Carvalho, José Genário Saraiva Filho, Maria Aurileide 

R.Lôbo, Evilásio da Silva Dantas, Perivaldo Rocha Lopes e Pedro de Figueiredo 

L.Neto e tendo a ausência justificada dos coordenadores Cláudio Araújo Dantas 

e Péricles Costa Matias. Após cumprimento e saudações aos novos 

componentes da diretoria, passou o colegiado a deliberar a respeito dos 

seguintes pontos de pauta: ponto 1. Informes: a) financeiro, b) administrativo 

e  c) jurídico; ponto 2. Calendário de pagamento do CONGREJUFE; ponto3. 

Renovação do contrato do Sindicato online; ponto 4. Planejamento Estratégico 

Situacional (definir data); ponto 5. Reforma do prédio (teto caindo na 

entrada);  ponto 6. Indicação do Coordenador Geral que assumirá juntamente 

com o Coordenador de Finanças a assinatura de cheques e Títulos do sindicato. 

A reunião foi iniciada às 16h25 com a inversão de pauta. nos informes, a letra 

a), foi trocada pela letra c) e foram acrescentados os pontos   ponto 7. Ato 

em defesa da Justiça do Trabalho; ponto 8. Venda do terreno e passando 

requerimentos para o ponto 9. Requerimentos.  Nos informes do jurídico, 

Perivaldo Lopes, novo coordenador jurídico, informou sobre a reunião que teve 

com a banca de advogados Dantas Mayer onde foi tratado os seguintes temas: 
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Transição do Departamento Jurídico; atualização das procurações; reunião com 

a nova diretoria e ata de posse para entrar com as novas ações. Após os 

informes, abriu-se debates sobre a renovação do contrato com a banca de 

advogados Dantas Mayer. Com a palavra Evilásio Dantas, que falou da falta de 

atuação da banca se comparado com a atuação de bancas semelhantes com a 

Agepojus e Anajustra. Em seguida Pedro Neto disse não considera atual banca 

jurídica atuanye; que existe uma inercia muito grande por parte dela e que o 

sindicato deve cobrar mais. Genário concorda com os colegas e disse que há 

uma deficiência grande por parte da banca. Aurileide sugeriu uma reunião com 

os advogados e a nova diretoria, para cobrar mais empenho por parte dos 

advogados contratados. Em sua fala Marcos Santos disse que no início a banca 

trabalhou bem, supriu as necessidades do sindicato, hoje o escritório cresceu e 

está deixando muito a desejar. Após a discussão, surgiram as seguintes 

propostas: Evilásio propôs contratar outro escritório com o perfil que o 

sindicato precisa. Genário propôs outra banca que produza resultados. Marcos 

Santos propôs  uma reunião específica da diretoria com a banca de advogados  

e que o coordenador jurídico Perivaldo continuasse trabalhando com a banca 

até que essa questão fosse resolvida . Em seguida restou aprovadas as 

seguintes propostas: a) Uma reunião específica com a banca de advogados e  

toda diretoria executiva  proposta para o dia 18/01 às 16h00 no sindicato, b) 

Renovar a procuração face a necessidade urgente dos advogados continuarem 

defendo o sindicato judicialmente, c) Fornecer uma cópia da ata de posse da 

nova diretoria para a banca ingressar  novas ações, d) reunião com o 

Presidente do TRT para falar especificamente dos quintos. Ainda nos informes 

agora já tratando dos informes financeiros,o Coordenador Evilásio apresentou 

relatório que indicava superávit de R$ 14.406,39 (catorze mil, quatrocentos e 
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seis reais e trinta e nove centavos) nas contas dos convênios no Banco do 

Brasil e na conta/corrente da Caixa Econômica Federal foi apresentado um 

saldo positivo  no valor de R$ 9.409,00 ( nove mil, quatrocentos e nove reais ) 

na conta do Banco do Brasil,  relativo ao departamento administrativo. Gildazio 

concorda com tudo que foi definido para o departamento jurídico e reforça a 

necessidade da venda do terreno. Evilásio  reforça as palavras de Gildázio e 

afirma que a maneira de fazer o sindicato crescer entre outras coisas será com 

a venda do terreno. Coordenador Perivaldo solicitou um resumo mensal das 

despesas e receitas do sindicato  e que fosse distribuído a todos os diretores 

ao final de cada mês, tendo sido aprovado de imediato por todos. O 

coordenador Pedro Neto propôs uma campanha de filiação abordando alguns 

benefícios a serem oferecidos pelo sindicato como elemento motivador. Ponto 

2.Calendário de pagamento do CONGREJUFE. Marcos Santos falou sobre o 10º 

Congrejufe que acontecerá em Águas de Lindóia interior de São Paulo entre os 

dias 27 de abril a 1º de maio de 2019, informando que o valor da inscrição 

para cada delegado e suplente será de R$ 3.000,00 ( três mil reais) incluindo 

passagens e hospedagem. O SINDJUF/PB, pelas normas da Fenajufe, teria 

direito a 09 ( nove delegados), entretanto foi dito por todos que o sindicato 

não teria recursos para enviar esse número de delegados. O coordenador Geral 

Marcos Santos apresentou uma proposta de solicitar  a Fenajufe por oficio uma 

ajuda (empréstimo) para pagamento da primeira parcela em fevereiro e a 

última em maio, para que o Sindjuf/PB  podesse levar mais delegados ao 

Congrejufe. Ficou aprovado para o dia 14/03/2019  Assembleia Geral no 

SINDJUF/PB, sito à rua Heráclito Cavalcante, 48, nesta Cidade de João 

Pessoa às 19h00, para eleger os delegados e suplente para o 10º 

Congrejufe.  ponto3. Renovação do contrato do Sindicato online. Marcos 
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Santos falou do término do contrato com a empresa sindicatos online e ao 

mesmo tempo falou da importância de renovar o contrato pelo fato da 

empresa está suprindo as necessidades do sindicato. Posto em votação o 

contrato foi aprovado com o mesmo valor anterior de R$ 800,00 ( oitocentos 

reais) mensais. Passando para o ponto 4. Marcos Santos falou da importância 

de se fazer um Planejamento Estratégico Situacional no Sindjuf/PB, disse que 

por questão financeira o sindicato não pode pagar esse curso e nesse caso se 

ofereceu a dar o curso sem nenhum custo, cabendo ao sindicato arcar só com 

as despesas de alimentação e auditório onde o curso seria realizado. A 

proposta  aprovada foi que  o curso será ministrado por Marcos Santos no dia 

16 de fevereiro de 2019  e o local será definido posteriormente. Ponto 5. 

Reforma do prédio (teto caindo na entrada) Marcos Santos sugeriu fazer os 

serviços necessários no prédio do sindicato, principalmente no teto do terraço 

que coloca em risco as vidas dos funcionários e dirigentes. Colocado em 

votação se aprovou também as despesas necessárias advindas desses 

serviços. Ponto 6. Indicação do Coordenador Geral que assumirá juntamente 

com o Coordenador de Finanças a assinatura de cheques e Títulos do sindicato. 

Conforme normatiza o estatuto da entidade, assinam os cheques do 

SINDJUF/PB, obrigatoriamente, o coordenador de finanças e patrimônio 

conjuntamente com um dos coordenadores gerais. Aberto os debates, foi 

aprovado por unanimidade dos coordenadores presentes que, para essa nova 

gestão – triênio 2019/2021 que ora se inicia, responderão pela gestão 

financeira do SINDJUF/BP, podendo para tanto assinar cheques, realizar 

transferências, quitar débitos, efetuar pagamentos, solicitar empréstimos e/ ou 

quaisquer operações de crédito junto as instituições financeiras, especialmente 

dentro da Banco do Brasil e /ou Caixa Econômica Federal, tudo estritamente 
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dentro da normatização estatutária, os seguintes coordenadores: Marcos José 

dos Santos e Evilásio da Silva Dantas e na falta de um dos dois 

coordenadores acima descritos, assina o coordenador geral Cláudio de 

Araújo Dantas. Em seguida Marcos Santos pediu providencias para que 

fossem oficiadas as instituições bancárias, para o devido registro desse ato, 

nas contas administrativas e convênios do Banco do Brasil e Caixa Econômica 

Federal, assim discriminados: Departamento administrativo (BB) C/C 15880-1 

Ag. 3502-5 (CEF) C/C 2521-1 Ag. 4099 e no Departamento de convênios  C/C 

202.168-4 Ag. 3502-5 (BB)  e C/C 2522-0 Ag 4099 (CEF)  Ponto 7. Ato em defesa da 

Justiça do Trabalho. Em João Pessoa, a ato acontecerá no dia 21 de janeiro  

data determinada pela Fenajufe para todos os sindicatos do Judiciário Federal 

de todos os Estados. O SINDJUF/PB, vai enviar ao TRT, um ofício solicitando o 

pleno para realização do ato.  No dia 05 de fevereiro o ato acontecerá em 

Brasília. O coordenador Marcos Santos irá participar pela Fenajufe e foi 

aprovado a ida do coordenador Evilásio Dantas como representante do 

SINDJUF/PB, com as despesas de viagem e hospedagem pagas pelo sindicato, 

o mesmo irá dia 04/02 e voltará dia 05/02. O coordenador Pedro Neto disse 

que não acredita na extinção da Justiça do Trabalho. Aurileide disse que se isso 

vier acontecer os servidores deverão ser aproveitado na Justiça Federal. 

Aurileide solicitou do sindicato o contado de todos os parlamentares paraibanos 

( senadores e deputados federais) para fazer uma visita de cortesia em nome 

do Sindjuf/PB. Perivaldo disse que talvez não haja a extinção, mas é 

necessário fazer esses atos e sugeriu que o sindicato criasse uma comissão 

para se reunir com o Presidente do TRT e também se reunir com outros 

sindicatos.  ponto 8. Venda do terreno foi criada uma comissão providenciar a 

venda do terreno, já aprovada desde a realização VII Congresso Estadual em 
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maio de 2018. Aprovada a seguinte comissão: Marcos Santos e Gildazio 

Azevedo (JF), Pedro Neto (TRE) e Evilásio Dantas ( TRT).  Ponto 9. 

Requerimentos. Genário solicitou do sindicato uma reunião com o Presidente 

para estender a idade dos dependentes da Unimed (filhos) até os 30 (trinta) 

anos, e descontar na conta corrente quando o titular não tiver margem 

consignável. Solicitou ainda, a renovação do campo de futebol que será no 

valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Aprovado a renovação do contrato. Não 

havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelas 18h40 e lavrada a 

presente ata que vai assinada pelo presidente dos trabalhos, Marcos Santos, 

pela secretária dos trabalhos, Tânia Cabral, e rubricada pelos coordenadores 

que estiveram presentes. Em anexo segue a lista de presença assinada e os 

pontos de pauta elencados. João Pessoa, 22 de novembro de 2018.                 

                         

 

MARCOS JOSÉ DOS SANTOS                          Tânia Verônica  F.Cabral                                     

Presidente dos Trabalhos                                             Secretária  

 

 

 

 

 


