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ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO SINDJUF/PB     REALIZADA EM 

09 DE ABRIL  DE 2018. 

 

Aos nove dias do mês de abril do ano de 2018, pelas 16h45min. na sede 

administrativa do SINDJUF/PB realizou-se a 4ª reunião da diretoria executiva do 

SINDJUF/PB. Estiveram presentes os Coordenadores Cláudio Dantas, Marcos 

Santos, José Genário, Gildazio Azevedo, Marcos Brasilino e Francisco Oliveira. Falta 

justificada do Coordenador Péricles Costa e Falta não justificada dos  Coordenadores 

Genedilson Monteiro e Maurício Lira. A reunião foi presidida pelo coordenador 

Marcos Santos e secretariada pela funcionária Tânia Cabral. Com os seguintes pontos 

de pauta: Ponto 01. Informes  que foi acrescido na hora da reunião. Ponto 2. VII 

Congresso do Sindjuf/PB  nos seguintes pontos:  Destacar Coordenador responsável 

pela mobilização e reuniões setoriais para escolha  dos delegados no TRT sede; TRE 

sede; Justiça Federal sede; Varas do Trabalho na capital; Cartórios Eleitorais; TRT e 

Justiça Federal em Campina Grande; Varas do Trabalho e Justiça Federal em 

Mamanguape, Itabaiana  e Guarabira; Varas do Trabalho e Justiça Federal em Patos e 

Souza e Varas do Trabalho em Cajazeiras e Itaporanga; b) Aprovar orçamento para 

escolha do hotel da realização do evento; c) Aprovar arte final pra uso em todo 

material do evento ( painel, Crachás, blocos, pastas etc.) Aprovar escolha de 

palestrantes (se houver); Aprovar programação final do VII congresso e regimento 

interno; Ponto 3. venda do terreno de Cabedelo; ponto 4. Requerimentos incluindo a 

compra de um bebedouro para o sindicato. Após aprovação da pauta, o Presidente dos 

trabalhos iniciou a reunião dando os informes sobre o parecer apresentado pelo 

Advogado do sindicato referente ao documento a ser apresentado ao Ministro 

Corregedor em reunião no dia 10/04. Marcos Santos propôs que Francisco Oliveira e 

Péricles Matias lapidassem o documento antes de entregar ao Corregedor, Francisco 

disse que não vai entregar documento e sim, falar com ele. Marcos Brasilino sugeriu 

que seja feito na forma da Resolução. Ficou aprovado para participar da reunião com 

o Corregedor, os  coordenadores Marcos Santos, José Genário e Francisco Oliveira às 

10h30 na sede do TRT. Ainda nos informes Cláudio Dantas falou da vitória da tutela 

antecipada sobre a remoção dos servidores do TRE,  Marcos Santos disse que na 

reunião com o corregedor,  vai falar também sobre remoção no TRT. Passando para o 
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ponto 2.  Marcos Santos apresentou a programação do Congresso e após debate ficou 

definido da seguinte forma: Na abertura Solene  dia 05/05 – Convidar autoridades do 

TRT, TRE e Justiça Federal, Centrais sindicais e outros convidados. No painel 02, 

sobre   Regimento Interno  - Cláudio;  Painel 03- Analise de conjuntura- Francisco 

Oliveira; painel 04- Balanço das atividades do sindicato – Marcos Santos; painel 05- 

Apresentação e votação das teses – Gildázio; painel 06- Prestação de contas e 

votação- Marcos Brasilino; painel 07- NS- Cláudio Dantas; painel 08- Plano de Lutas 

– Marcos Santos. Terminada a programação, passou a discutir a responsabilidade dos 

coordenadores  pela mobilização e reuniões setoriais para escolha  dos delegados.  A 

principio foi mudada a data das reuniões setoriais no TRT, TRE, J.FEDERAL e 

FÓRUM MAXIMIANO FIGUEIREDO, do dia 11/04, para o dia 18/04 em virtude da 

mudança de data do Congresso. Ficando assim definido: TRT sede   responsável  pela 

assembleia Marcos Brasilino e Maurício Lira; TRE Cláudio Dantas; Fórum 

Maximiano  Francisco Oliveira; Justiça Federal Gildázio e Fórum de Campina 

Grande José Genário. Após definições,  Marcos Santos pediu que o sindicato envie  

ofício a estes órgãos solicitando espaço físico para fazer as assembleias. Na letra b) 

final da arte, foi aprovada com uma alterações na arte. Marcos Santos apresentou os 

orçamentos dos hotéis para a realização do evento e no final foi aprovado o Hotel 

Netuanah por oferecer o melhor preço. O ponto 3. Venda do terreno, ficou 

prejudicado pela falta  do diretor que pautou o assunto.  ponto 4. Requerimentos-  

Marcos Santos apresentou um requerimento do UJS que foi negado por todos, 

Marcos Brasilino requereu uma ajuda para o uma feijoada que a Astra vai oferecer 

aos jogadores no campeonato dia 1º de maio, ficou aprovado R$ 500,00 (quinhentos 

reais) para a feijoada. Em seguida Marcos Santos falou sobre a compra de um 

bebedouro  para o  sindicato, após sugestões, ficou aprovado a compra de um 

purificador, até  porque vai gerar economia para o sindicato,  pelo fato de não 

precisar comprar água mineral.  Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a 

reunião pelas 17h30min horas 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, 09 de março de 2018. 
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MARCOS SANTOS 

Presidente dos trabalhos 

 

TÂNIA CABRAL 

Secretária dos trabalhos 
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