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

15 DE JUNHO  DE 2018. 

 

Aos quinze dias do mês de junho do ano de 2018, pelas 16h20 na sede administrativa 

do SINDJUF/PB realizou-se a 7ª reunião da diretoria executiva do SINDJUF/PB. 

Estiveram presentes os Coordenadores Cláudio Dantas, José Genário, Gildazio 

Azevedo,  Marcos Brasilino e Francisco Oliveira. Falta justificada dos coordenadores  

Péricles Matias e Marcos Santos, e falta não justificada dos coordenadores  

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

Cláudio Dantas  e secretariada pela funcionária Tânia Cabral e  constou dos seguintes 

pontos de pauta: Ponto 01. XXII Plenária da Fenajufe (resposta de oficio Sindjuf/PB) 

providências; Ponto 2. Recuperação do teto de gesso do terraço do sindicato, 

providências urgentes e necessárias;  Ponto 3 cumprimentos das deliberações do VII 

congresso do Sindjuf/PB com em 05 e 06 de maio, dentre outras a saber: a) Ampla 

campanha de filiação ao SINDJUF/PB com a participação de todos e todas – 

Apresentar propostas;  b) visita dos coordenadores da executiva nos setores de 

trabalho, na capital e Campina Grande, a cada dois meses;  c) Viagens dos 

coordenadores às bases no interior a cada 03 (três) meses; d) Edição e distribuição do 

jornal Hora de Justiça uma vez por mês em todo estado; e) Eleição dos delegados 

sindicais do interior do estado para mandato tampãp – marcar data – escolher 

delegados  - processo de eleição; f) Ofício ao TRF 5ª Região, solicitando assento de 

Representante dos servidores no Conselho de Administração; g)  Venda do terreno do 

sindicato no município de Cabedelo/PB; h) Reforma estatutária – marcar data. O 

coordenador Cláudio Dantas deu inicio à reunião com a leitura da proposta de pauta 

que foi apreciada e aprovada pelos coordenadores presentes. Iniciando os debates:  no  

Ponto 01. XXII Plenária da Fenajufe (resposta de oficio Sindjuf/PB) providências.  

Foi publicado o edital para uma assembleia geral no dia 20 de junho do corrente ano 

às 15:00 horas na sede do SINDJUF/PB  para escolha de  delegado único e respectivo 

suplente para participar da XXII Plenária Nacional da Fenajufe a ocorrer em Salvador 

/BA de 02 a 05/08/18. Ficou aprovado na reunião anterior um requerimento 

solicitando a Fenajufe um empréstimo no valor de R$ 4.000,00 ( quatro mil reais) 

para pagamento em quatro parcelas, para fazer a inscrição do delegado que for 

escolhido na assembleia para participar dessa Plenária, Marcos Santos  ficou 
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encarregado de levar  esse oficio para Fenajufe para aprovação ou não.  Já ponto 2.  

Recuperação do teto do terraço do sindjuf,  ficou aprovado um levantamento de 

preços e ver qual seria mais viável,  o gesso ou o pvc  e chamar Marconi para fazer o 

retelhamento do terraço. Nas deliberações do ponto 3, ficou aprovado: Quando 

receber os cartões dos convênios, viajar para o sertão e entrega-los junto com os 

guias. O sindicato fazer um oficio solicitando um espaço para fazer uma palestra em 

Campina Grande falando sobre finanças. Fazer visita as varas do trabalho,  zonas 

eleitorais e justiça federal do interior e alto sertão na segunda quinzena de julho. Criar 

um espaço no site do sindicato onde os servidores possam se manifestarem. Fazer o 

jornal Hora de Justiça quando for viajar para o interior e quando tiver notícias 

importantes. Eleição para delegados, Marcos  Brasilino disse que é inviável pelo fato 

de já estar no final da gestão. Quanto a venda do terreno vai ser aberto proposta de 

avaliação e compra do terreno, sendo que isso será feito pelo próprio comprador que 

após o anuncio terá um prazo de quinze dias para entregar a sua proposta. 

REFORMA ESTATUTÁRIA? (Com você Cláudio)Com relação os portas-crachás 

Marcos Brasilino ficou encarregado de fazer a pesquisa de preços e posteriormente 

fazer a compra. Terminado os pontos de pauta,  Brasilino pediu para acrescentar mais 

um ponto que será o ponto 4  Requerimentos.  Genário apresentou um requerimento 

solicitando ao sindicato um padrão de camisas e uma bola de futebol para a base em 

Campina Grande que foi aprovado por todos, em seguida Brasilino requereu uma 

passagem e hospedagem para participar da votação do GPOJUS em .... e data..... que 

também foi aprovado por todos.   Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a 

reunião pelas 18h20 e lavrada a presente ata que vai assinada pelo presidente dos 

trabalhos, Cláudio Dantas, 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, 15 de junho de 2018. 

                                                                                                                                                                                 

                                                 

                                                     CLÁUDIO DE ARAÚJO DANTAS 

                  Presidente dos trabalhos                                                         

                                                              

                                                                  TÂNIA CABRAL 

                                                             Secretária dos trabalhos  
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