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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO 

SINDJUF/PB REALIZADA EM 07 DE JUNHO DE 2019. 

 

Aos sete dias do mês de junho do ano de 2019, pelas 15h20, na sede 

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

centro, nesta Capital, realizou-se a 6ª 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, 

Evilásio da Silva Dantas, Perivaldo Rocha Lopes, Cláudio Aurélio Dantas, Maria 

Aurileide Lobo, Pedro de F.Lima Neto e Marcos Santos. Registrada a ausência 

não justificada do coordenador Péricles Matias. Antes de iniciar a reunião, o 

presidente dos trabalhos Marcos Santos, pediu para acrescentar no ponto1. 

Informes, a alínea c) que trata de viagem ao interior. E, ainda, acrescentar nas 

providências do ponto3 a contratação freelance da ex-funcionária Juliane 

Kessia para prestar serviço ao sindicato de 2ª a 6ª na semana da greve do dia 

14/06, bem como, acrescentar o ponto 4, que se refere ao pedido para oficiar 

aos Tribunais sobre pedido de adequação de horário de trabalho durante a 

copa do mundo feminina. Com o pedido aprovado, a pauta ficou da seguinte 

forma:  Ponto 01. Informes a) Jurídico, b) Finanças, c) Viagem ao 

interior; Ponto2. Edital de convocação para eleição do Conselho 

Deliberativo (Delegados Sindicais) – marcar assembleia para escolha 

da comissão eleitoral; Ponto3. Greve Geral dia 14/06- providências – 

Contratar a ex-funcionária Juliane Késsia prestar serviço ao sindicato 

de 2ª a 6ª na semana da greve do dia 14/06, e ponto 4. Ofício aos 

Tribunais sobre a Copa do Mundo Feminina de Futebol.  Iniciando com os 
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informes: alínea a) O coordenador jurídico Perivaldo Lopes informou que 

esteve em Cabedelo para tratar do bloqueio indevido na conta do sindicato em 

ação de execução relativo ao IPTU atrasado, que foi objeto de acordo e que já 

se encontra devidamente quitado. Citou o coordenador que a juíza da 

execução recebeu nossa representação e foi muito atenciosa, tendo afirmado 

que irá apreciar o processo, tendo pedido que o coordenador Perivaldo 

mantivesse contato diretamente com o técnico do juízo das execuções fiscais 

para agilizar o processo. O coordenador Cláudio Dantas, sugeriu que o 

sindicato providenciasse um jornal informativo sobre todas as ações do 

SINDJUF/PB, destacando as ações que o sindicato fez em defesa dos 

servidores do TRE/PB. O coordenador Evilásio Dantas, pediu para o sindicato 

providenciasse jornal divulgando os trabalhos que já foram realizados e se 

buscasse uma maneira dos servidores acessarem o site do SINDJUF/PB. O 

coordenador Pedro Neto, propôs a executiva à produção de vídeo institucional 

para que todos os servidores pudessem ver os trabalhos que o sindicato vem 

realizando, podendo inclusive ser utilizado, além do site do sindicato, nas redes 

sociais e na intranet dos tribunais. O coordenador José Genário fez reclamação 

com relação ao seu processo em que o advogado ficou de dar entrada e até a 

presente data não teve nenhuma informação.  Sobre a proposta do diretor 

Pedro Neto de gravar o vídeo institucional, todos os coordenadores aprovaram 

a proposta, entretanto, o coordenador Marcos Santos votou favorável, mas 

alegou indisponibilidade financeira para o momento, razão do conhecimento de 

todos os coordenadores, e afirma que, somente a partir de agosto/setembro, o 

sindicato poderá contrair novas despesas. O coordenador Pedro Neto, ainda no 

decorrer da reunião, manteve contato com empresa que poderia produzir o 

vídeo institucional e apresentou proposta para produção do vídeo no valor de 

R$ 700,00 (setecentos reis), postergando o pagamento para final do mês de 

agosto do corrente ano. A proposta foi aprovada por todos os presentes. Ainda 
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nos informes, na alínea b) finanças – O coordenador Marcos Santos informou 

que o Conselho Fiscal foi convocado para participar dessa reunião, entretanto, 

na impossibilidade da contadora concluir os balancetes de janeiro a abril do 

corrente ano até a data desta reunião, esse ponto restou prejudicado podendo 

ser tratado na próxima reunião. Pela alínea c) que trata de viagem ao interior, 

o coordenador Marcos Santos informa que essas viagens foram aprovadas no 

calendário de ações do sindicato e que, essa semana esteve em nas Varas do 

Trabalho, Cartórios Eleitorais de Santa Rita e Guarabira além da visita a JF em 

Guarabira. Na ocasião realizou assembleia setorial nas Varas do Trabalho de 

Guarabira, na qual os servidores optaram pela paralisação no dia 14 de junho 

dia da greve geral. Ainda sobre as viagens, na mesma semana os 

coordenadores Marcos Santos e Evilásio Dantas visitaram as Varas Federais 

Patos e Sousa, no sertão do Estado. O coordenador Evilásio informou que na 

Vara do Trabalho de Patos havia poucos servidores em razão de que a maioria 

se encontrava em João Pessoa participando de um curso, mas os servidores 

que se encontravam na VT votaram pelo fechamento da Vara do Trabalho e 

adesão o movimento na rua. Pelo coordenador Evilasio Dantas foi dito que na 

8ª Vara Federal de Sousa, a recepção não foi muito boa. Os servidores 

reclamaram da demora do advogado do sindicato no feedback das ações e na 

assembleia setorial, os servidores foram contrários a paralização ou greve no 

dia 14 de junho. Ponto 2. Edital de convocação. Em sua explanação, o 

coordenador Marcos Santos afirma que com a mudança do Estatuto do 

sindicato em 2015, as eleições dos delegados sindicais passaram a ser 

realizadas em até seis meses da data de posse da nova direção fato que 

ocorreu em 04 de janeiro deste ano. Entretanto, devido à crise financeira que 

atravessamos, o coordenador Marcos Santos afirma que o sindicato está sem 

dinheiro, e propõe eleições eletrônicas nos moldes das que foram feitas nas 

eleições de 2015. O coordenador Evilásio Dantas concordou com a proposta 
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como forma de contenção de despesas. O coordenador Pedro Neto disse que 

poderia produzir software próprio para que as eleições fossem totalmente 

realizadas na forma eletrônica, entretanto, alega que a criação de um 

programa específico, teria custos, mas atenderia as necessidades do sindicato. 

O coordenador Marcos Santos pediu que o coordenador Pedro viabilizasse o 

software e apresentasse os custos na próxima reunião. O coordenador Cláudio 

Dantas, pediu para constar em ata, que na gestão anterior não conseguiram 

eleger delegados sindicais, o que traduz um descumprimento estatutário. 

Ponto3. Greve Geral. O coordenador Marcos Santos falou da necessidade de 

contratar uma pessoa para trabalhar na semana que antecede a greve geral 

alegando que o funcionário Geizon está de férias e se necessitar de pessoas 

para fazer os trabalhos de entrega de panfletos, faixas, cadeiras, ofícios, ponto 

paralelo entre outros trabalhos. O coordenador Evilásio propôs convidar a ex-

funcionária Juliane Késsia para prestar serviço freelancer ao sindicato de 

segunda (10) a sexta-feira (14). O diretor Gildázio declarou seu voto contrário, 

por entender que o sindicato está em contenção de despesas e que caberia aos 

diretores e funcionários fazerem essa tarefa. O coordenador Perivaldo concorda 

com a proposta do coordenador Evilásio Dantas, sendo que a contratação seria 

por dois dias, preferencialmente na quinta (13) e sexta-feira (14), onde as 

demandas seriam maiores. Posto em votação a proposta do coordenador 

Perivaldo, foi aprovada a contratação na forma da resolução 02/2017 do 

SINDJUF/PB.  O coordenador Evilásio Dantas informa que teve reunião com o 

Presidente do TRT e, como sempre, ele foi muito receptivo, afirmando que vai 

estar sempre aberto ao diálogo com o sindicato. Sobre as providências da 

greve dia 14/06, a coordenadora Maria Aurileide pediu para as varas do 

trabalho um carro de som, uma faixa, panfletos,  água e o ponto paralelo. Para 

o TRE será providenciado um carro de som, duas tendas, uma faixa, água, 

panfletos e o ponto paralelo. Para a Justiça Federal o coordenador Gildazio 
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solicitou faixa, água, panfletos e o ponto paralelo. O coordenador José Genário 

disse que para Campina Grande, estando de licença médica, não está fazendo 

trabalho de mobilização, mas disse que está em contato com o comando de 

greve que promete fazer uma grande mobilização começando logo cedo com o 

fechamento das vias principais. O diretor Evilásio informa que os panfletos 

para distribuir na base não terá nenhum custo para o SINDJUF, já que estão 

na cota da CTB, Central na qual o sindicato é filiado. Ponto 4. Copa do mundo 

feminino. Após debates, restou aprovado por todos os coordenadores que o 

SINDJUF/PB encaminhará ofícios para os Tribunais Eleitoral, do Trabalho e da 

Justiça Federal, solicitando a adequação do horário de trabalho dos servidores 

nos dias dos jogos da seleção feminina de futebol, na copa do mundo de 

futebol feminino que ocorre na França. O pedido se justifica pelas mesmas 

razões que foram usadas na copa do mundo de futebol masculino. Por fim 

restou aprovado pela diretoria despesas de até R$ 100,00 (cem reais) para 

compra de frutas para o café da manhã no TRE/PB no dia 14/06 greve geral. 

Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelas 18h15 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, 07 de junho de 2019.                 

                         

 MARCOS JOSÉ DOS SANTOS                  Tânia Verônica F.Cabral                                                                                                                            

     Presidente dos Trabalhos                                     Secretária 

  

 


