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

11 DE MAIO  DE 2018. 

 

Aos onze dias do mês de maio do ano de 2018, pelas 16h15 na sede administrativa do 

SINDJUF/PB realizou-se a 6ª reunião da diretoria executiva do SINDJUF/PB. 

Estiveram presentes os Coordenadores Cláudio Dantas, Marcos Santos, José Genário, 

Gildazio Azevedo, Maurício Lira, Marcos Brasilino, Gendilson Monteiro, Francisco 

Oliveira  Falta justificada do coordenador  Péricles Matias. A reunião foi presidida 

pelo coordenador Marcos Santos e secretariada pela funcionária Tânia Cabral e  

constou dos seguintes pontos de pauta: Ponto01. Balanço do sétimo Congresso do 

SINDJUF/PB; Ponto2. Plenária Nacional do Fenajufe; Ponto3. Contratação do 

jornalista; Ponto4. Requerimentos.  O coordenador Marcos Santos deu inicio à 

reunião com a leitura da proposta de pauta  e a submetendo a apreciação dos 

coordenadores presentes. Submetida a votação, foi aprovada por unanimidade. 

Iniciando os debates no Ponto 01, o presidente da mesa propôs subdividir o tema em 

duas partes: uma com o balanço financeiro e a outra com o balanço político do 

Congresso.  Com a palavra  o coordenador financeiro Marcos Brasilino, que 

embasado em planilhas, expos o custo total do congresso, explicitando cada despesa  

e  afirmando que  embora o VII Congresso tenha sido inicialmente estimado para  

despesas em torno de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais ), ao final do evento os custos 

ficaram em R$ 20.000,00(vinte mil reais), já incluído as viagens preparatória do 

congresso em todo Estado, bem como as viagens para eleição dos delegados do 

referido evento. Continuando, o coordenador Marcos Brasilino, informa que embora 

a viagem a Brasília do servidor Evilásio Dantas aprovado no Congresso para 

participar da criação da Polícia do Poder Judiciário Federal na terça feira (08),  não 

faça parte dos custos diretos do VII Congresso, dele foi decorrente e, portanto, poder-

se-ia afirmar que o custo final de todo VII Congresso, totalizou um aporte financeiro  

na ordem de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais). Com isso, as reservas foram 

afetadas e no momento atual registrava um saldo negativo na conta administrativa. 

Após sua explanação, e em razão de todo o exposto, Marcos Brasilino propôs aos 

coordenadores  autorização para realizar uma transferência da conta convênio  para a 

conta administrativa em valores da ordem  de R$ 10.000,00 (dez mi reais). A 

proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade.  O coordenador 
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Marcos Santos, com a palavra,  falou  que reconhece o custo alto evento, mas não 

deixa de admitir que a realização do congresso era uma necessidade estatutária e  já 

decorriam cinco anos passados do último congresso. Marcos Santos afirmou ainda   o 

saldo político foi positivo perante a categoria. As viagens foram muito proveitosas, e 

houve mais de 10(dez) novas filiações. Ainda Marcos Santos, em sua fala, exalta o 

desprendimento da coordenação de finanças que não mediu esforços para a realização 

do evento e fez uma meia culpa, quando dimensionou o congresso para cinquenta 

pessoas e compareceu um número bem inferior.  O coordenador Genedilson pediu 

desculpas por não está presente ao congresso, disse que tinha avisado em reunião 

anterior,  que nessa data estraria viajando em férias. Disse que mesmo tendo 

comparecido vinte e sete delegados o congresso foi muito proveitoso e que mesmo 

com atraso, foi muito importante sua realização. O coordenador Gildazio achou muito 

positivo o congresso como um todo. Por ele, o ponto  negativo, foram as despesas 

quantificadas para um total de pessoas e que estas pessoas não corresponderam a  

altura, tornando o evento bem menor que o planejado. Culpa ainda alguns delegados 

que não horaram o seu compromisso e  fez um alerta para que nos próximos 

congressos não aconteçam ou se repitam os mesmos erros que aconteceram nesse. O 

coordenador Cláudio afirma que mesmo tendo esse gasto financeiro,  politicamente  o 

saldo foi positivo com as filiações e o congresso alcançou elevada repercussão, tendo 

recebido elogios até de quem não participou do congresso. Ainda Claudio em sua fala 

registrou a massiva participação de delegados do sertão e fez questão de elogiar e 

parabenizar  o congresso inclusive a banda que participou do evento cultural que 

cantou e encantou a todos os presentes.  O coordenador Francisco Oliveira afirmou 

que dos congressos dos quais participou, esse foi um dos melhores. Com saldo 

politico extremamente positivo, teve ponto alto nas palestras apresentadas e  

igualmente na apresentação prestação de contas. Disse que com a pauta do NS 

consolidada o Congresso reanimou o seguimento dos Técnicos Judiciários.  Marcos 

Santos se inscreveu para citar alguns pontos negativos que precisam ser elencados e 

destacou  que em João Pessoa,  capital do estado,  mora a maior fragilidade da ação 

sindical desta gestão. Segundo Marcos, ficou demonstrado que há uma carência de 

novas  lideranças nas Varas do Trabalho, na sede do T R E e na sede da Justiça 

Federal. O coordenador Gildazio concorda com Marcos Santos  que o sindicato 
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precisa fazer um trabalho maior com os servidores da Capital.  Já o coordenador 

Genário em sua avaliação afirma que o Congresso foi excelente e que o lado negativo 

foi a falta de compromisso de alguns servidores que foram eleitos delegados em  

Patos e Campina Grande e não compareceram ao Congresso, nem deram satisfação. 

O coordenador Cláudio destacou o interior com a entrada de novos filiados, realçando  

que esses novos filiados são figuras boas e que vieram para somar na luta da 

categoria. Quanto aos debates, Claudio Dantas disse que o nível foi muito bom. 

Maurício Lira vê uma grande necessidade de estimular esse pessoal novo para 

renovar o sindicato  e disse que  o congresso foi muito importante e bem produtivo. O 

coordenador Cláudio pediu para registar em ata o desprendimento de coordenador da 

FENAJUFE Vicente de Paulo Sousa pela disponibilidade de vir a João Pessoa para  

participar do Congresso como palestrante. Marcos Santos também parabenizou o Dr. 

Rodrigo Dalbone por sua brilhante palestra, como também elogiou os funcionários do 

sindicato pelo empenho na realização do congresso. Passando para o ponto2. Plenária 

Nacional do Fenajufe. Marcos Santos disse que o sindicato já deixou de cumprir com 

o calendário da Fenajufe, quando não  pagou a primeira parcela da inscrição que já 

está com a data vencida. Após discutirem a possibilidade de se enviar 04(quatro) 

delegados a XXII Plenária da Fenajufe em Salvador/BA de 02 a 05 de agosto 

próximo, todos chegaram ao consenso, em razão das despesas efetuadas na realização 

do VII congresso, de se remeter a Fenajufe, requerimento solicitando um empréstimo 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com pagamento em quatro parcelas a partir de 

setembro, condição sine qua non para inscrever tão somente 01(um)delegado.  O 

coordenador Marcos Santos foi destacado para redigir a solicitação  e apresentar 

requerimento na próxima reunião da Fenajufe. Ponto3. Contratação do jornalista. O 

coordenador Cláudio disse que essa gestão tem colocado as contas em dia, mas 

estamos sem jornalista há um bom tempo e que reconhece ser necessário a 

contratação de profissional para colocar no site as notícias do sindicato, 

principalmente no momento em que o site se encontra totalmente repaginado. O 

coordenador Genário parabeniza o novo site do  sindicato afirma  que a homepage 

está excelente. Quanto a contratação do jornalista se coloca favorável, pois o 

sindicato está precisando muito. Francisco Oliveira disse que o sindicato deve 

contratar com urgência um jornalista  para mostrar  a categoria o trabalho feito pelo 
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sindicato e todas as ações dessa diretoria. O coordenador de finanças Marcos 

Brasilino é a favor da contratação de um jornalista mas afirma que pelas condições 

atuais,  o valor que poderá ser ofertado e de até R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Francisco Oliveira propôs  contrato de três meses como experiência e que após 

decorrido esse prazo se faria um reajuste , dependendo das condições financeiras. O 

coordenador Genedilson  se manifestou a favor da contratação de jornalista e  

defendeu que se pague um salário de acordo com o justo trabalho praticado pelo 

profissional da imprensa.  Após os debates se consensuou que o momento financeiro 

não nos permitia contratar um jornalista devido aos custos com salário base da 

categoria além das obrigações sociais decorrentes. Marcos Santos propôs então que 

se firmasse contrato com a  pessoa jurídica empresa sindicatosonlinepb.com.br, tendo 

como objeto a edição eletrônica, produção, publicação e divulgação das ações e 

atividades sindicais do CONTRATANTE na INTERNET, no portal 

www.sindicatosonlinepb.com.br. O contrato com o site sindicatosonlinepb.com.br  

custaria ao sindicato o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais)/ mensal, tendo duração 

de 90(noventa) dias e decorrido esse prazo seria reajustado. Colocado em regime de 

votação, foi aprovado pela unanimidade dos coordenadores presentes. Ponto4. 

Requerimentos.  Genário apresentou três requerimentos feitos verbalmente o primeiro 

foi do servidor Otonildo que diz ter tido um prejuízo causado por ocasião de sua 

vinda, como delegado eleito,  ao VII congresso. Afirma que o filiado vinha em 

veículo próprio e que teve problemas de ordem mecânica. Pede ao sindicato, 

ressarcimento do prejuízo que segundo palavras do coordenador Genário alcança 

cifras na ordem de R$ 2.000,00(dois mil reais) O segundo foi requerido pela 

sindicalizada Ana Seixas no qual solicitava ajuda de custo para a festa do São João 

dos servidores das Varas do Trabalho em Campina Grande. O terceiro requerimento 

foi solicitando aumento do ressarcimento pelo combustível pago para os 

deslocamentos para as reuniões do sindicato, em razão do aumento da gasolina nos 

postos. O primeiro requerimento foi negado, primeiramente por não ter sido 

formalizado, nem apresentado nenhuma nota ou orçamento das despesas ou do 

problema ocorrido com seu veículo, bem como o nexo causal, o liame que 

comprovasse uma obrigação deste sindicato com o fato ocorrido, disse o coordenador 

Francisco Oliveira. Em segundo, afirma o coordenador Marcos Santos que a 
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resolução de ajuda de custo deste sindicato, aprovada em maio de 2017 e publicada 

na homepage deste sindicato, veda qualquer ressarcimento nesse sentido, conforme 

podemos ler: Art. 12 Afora as despesas previstas nesta Resolução, o Sindjuf/Pb não se 

responsabilizará por quaisquer outras despesas, inclusive sinistro oriundo dos deslocamentos do 

filiado ou despesas dele decorrente, para eventos optativos de motivação optativa e/ou de presença 

não obrigatória, tais como: Congresso, Assembleia Geral ou Extraordinária, Cursos, Seminários, 

Encontros etc  . O requerimento de ajuda da filiada Ana Seixas  solicitando ajuda de 

custo para a festa do São João dos servidores das Varas do Trabalho em Campina 

Grande  foi negado pelas razõess de caixa, já explicitado no balanço financeiro do 

congresso. Quanto ao pedido para aumentar o ressarcimento do valor do combustível 

pago, Marcos Santos afirma que o calculo é feito por uma equação matemática e que 

sempre que o preço sofre aumento ou diminuição, o valor é automaticamente 

corrigido. Cláudio requereu orçamento do cento de porta-crachás do NS já, tendo 

sido aprovado no VII congresso.  Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a 

reunião pelas 18h20 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, 11 de maio de 2018. 

 

 

                                                                                                                                                                                 

  

                                                             MARCOS  SANTOS                                                            

                Presidente dos trabalhos                                                         

 

  

                                                                TÂNIA CABRAL 

                                                             Secretária dos trabalhos  
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