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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO 

SINDJUF/PB REALIZADA EM 16 DE AGOSTO DE 2019. 

Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de 2019, pelas 15h10, na sede 

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

centro, nesta Capital, realizou-se a 8ª reunião ordinária da diretoria executiva 

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

a reunião sendo secretariada pela funcionária Tânia Verônica Cabral. 

Verificando o quórum estatutário, constatamos a presença dos seguintes 

Coordenadores: José Genário Saraiva Filho, Evilásio da Silva Dantas, Perivaldo 

Rocha Lopes, Cláudio Aurélio Dantas, Pedro de F. Lima Neto, Marcos José dos 

Santos e Gildázio Azevedo Carvalho. Registrada a ausência justificada da 

coordenadora geral Maria Aurileide R. Lobo e não foi justificada a ausência do 

Coordenador Péricles Costa Matias. Marcos Santos deu inicio a reunião com 

seguintes pontos: 01. Informes: a) Manifestações do dia 13/08; b) Resposta 

da Fenajufe às demandas do Sindjuf/PB; c) Jurídico.  02. Balanço financeiro 

(janeiro a julho) do Sindjuf/PB; 3 Assembleia Geral dia 23/08 (providências); 

4. Horário de funcionamento do sindicato; 5. Requerimentos. Por volta das 

15h20 foi iniciada a reunião com os informes do coordenador Evilásio Dantas, 

sobre os cursos administrados pelo TRT 13ª Região para os Agentes de 

Segurança, que hoje segundo o próprio coordenador, é considerado dentre os 

demais tribunais, o mais avançado em todo Brasil, motivo de orgulho e um 

avanço para todos nós, disse o coordenador Evilásio. Ainda com a palavra, 

informou ainda que realizou reunião com o Senador José Maranhão em Brasília 

para falar sobre a Reforma da Previdência em companhia de representantes da 

Fenajufe, tendo sido marcada audiência em João Pessoa na próxima segunda-

feira (19) onde tratará da questão do NS. Pela (alínea a) dos informes, sobre 

as manifestações do dia 13/08, o coordenador Marcos Santos enfatizou a baixa 
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adesão dos coordenadores do sindicato no ato. Fez questão de frisar que dos 

noves diretores da atual gestão, apenas ele e o coordenador Perivaldo se 

fizeram presentes. Pela (alínea b) dos informes, o coordenador Marcos Santos 

destaca a resposta da Fenajufe, por e-mail, de demanda solicitada por este 

sindicato a aquela federação. Na ocasião, o coordenador enfatiza que a 

FENAJUFE através de seu corpo técnico e coordenadores plantonistas 

responderam as nossas demandas e, ponto a ponto, elencaram as providências 

que foram tomadas. Na alínea c, o coordenador jurídico Perivaldo Lopes afirma 

que esteve presente no ato do dia 13/08 e destacou a presença de diversos 

sindicatos levantando a bandeira da luta contra a Reforma da Previdência e 

pede para que os coordenadores do sindicato se esforcem mais no sentido de 

participarem dos futuros atos. Já na parte dos informes jurídicos, o 

coordenador Perivaldo fez comentários sobre processo de servidor do TRE que 

embora tenha recebido suspensão de 45 (quarenta e cinco) dias, entendeu que 

essa decisão foi a menos prejudicial para o servidor. Sobre o processo de 

Cabedelo, deixou para o advogado se manifestar por ter mais detalhes sobre 

as providências que foram executadas.  No ponto 2. Sobre o balanço financeiro 

do sindicato, o coordenador Marcos Santos fez uma breve histórico da saúde 

financeira do sindicato desde a posse da atual gestão até o mês de julho 

próximo passado. No relato expõe que recebeu o sindicato com recursos, 

embora o quadro já demonstrasse preocupação no que se refere às despesas 

com pessoal. Marcos Santos afirma que no inicio da gestão o sindicato 

comprometia em 65% (sessenta e cinco) suas receitas para pagamento da 

folha de pessoal. Aliado a isso, houve a iminente reforma do forro e teto do 

sindicato que estavam prestes a desabar, razão pela qual foi solicitado um 

empréstimo financeiro a FENAJUFE. Como medidas de contenção de despesas, 

foram executadas as seguintes ações: Demissão de uma funcionária do 

quadro; suspensão de toda e qualquer ajuda financeira a entidades ou 
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pessoas; suspensão de viagens ou quaisquer gastos com passagens aéreas e 

hospedagens; substituição de geladeira por uma nova em razão do alto 

consumo de energia elétrica; revisão nos contratos de telefonia e internet; 

troca de todas as luminárias por lâmpadas LED; revisão no sistema hidráulico e 

elétrico do sindicato e eliminadas as despesas consideradas supérfluas. Foi 

ressaltado pelo coordenador Marcos Santos que no mês de abril/19, o governo 

Bolsonaro edita medida provisória (873) que proíbe o desconto em folha, das 

contribuições de nossos filiados. Essa medida nos atingiu em cheio e, por 

sorte, apenas a Justiça Federal cumpriu com tal medida, retirando de nossas 

receitas algo em torno de R$ 4 800,00(quatro mil e oitocentos reais) e 

piorando ainda mais o nosso quadro financeiro.  Segundo o coordenador em 

sua explanação, hoje, depois de muitos cortes nas despesas, o sindicato já 

pode respirar melhor. Por fim em suas considerações finais, o coordenador 

Marcos Santos enfatiza que a partir deste mês de agosto já teremos superávit 

nas contas e que em novembro já haverá recursos suficientes para demissão 

de outra funcionária. Foi dito ainda que a partir de janeiro de 2020, o sindicato 

estará operando no azul e atendendo todas as recomendações do Conselho 

Fiscal. Dentre as despesas consideradas supérfluas o coordenador Marcos 

Santos colocou em debate o pagamento pelo sindicato de cinco (05) linhas 

telefônicas mais pacote de dados para uso dos diretores. Para Marcos Santos 

essas despesas se fazem desnecessárias e ele próprio coloca a linha que usa a 

trabalho à disposição e informa que nos dias atuais não vê necessidade de 

telefones para diretores. Foi colocado em debate a questão dos telefones 

usados por cinco coordenadores e que são pagos pelo sindicato. Aberto os 

debates o coordenador José Genário disse que diante da situação financeira do 

sindicato, concorda em pagar o seu próprio telefone e que a partir deste mês, 

já passará a pagar as despesas de sua linha. O coordenador Cláudio Dantas 

optou por manter os celulares pagos pelo sindicato. O coordenador Evilásio 
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Dantas sugeriu pagar apenas as linhas dos coordenadores que estão no dia a 

dia e na linha de frente do sindicato. O coordenador Perivaldo Lopes disse que 

é necessário otimizar o máximo possível às despesas do sindicato e disse ser a 

favor de deixar telefone só com quem realmente está operando nas tarefas 

diárias do sindicato. O coordenador Marcos Santos manteve sua posição 

alegando a não necessariedade, mas propõe que a decisão deve ser unânime: 

“ou cancela todas as linhas ou mantem como está”. O coordenador Pedro Neto 

disse ser a favor de tirar o telefone dos coordenadores que não estão atuando 

e deixar só com os que realmente estão trabalhando.  Após a discussão restou 

aprovado à permanência dos telefones pagos pelo sindicato. Entretanto, o 

coordenador José Genário disse que diante do que foi exposto, mantém sua 

decisão de pagar a conta de sua linha. O coordenador Marcos Santos 

apresentou o parecer do conselho fiscal orientando a diretoria executiva e o 

Departamento Administrativo a suspensão das despesas telefônicas, e que se 

evitasse doações para eventos e afins. Ponto 3. Tratando o ponto da 

Assembleia Geral dia 13/08/19 às 10h00 na sede do TRE, foi convidado para a 

reunião o advogado da banca, Wigner Najário. As providências foram traçadas 

pelo coordenador Marcos Santos que propôs: Que os coordenadores lotados na 

sede do TRE ficassem responsáveis pela mobilização dos servidores para 

participarem da AGE; Que o quórum mínimo para a validação da assembleia 

seria de 20(vinte) servidores filiados; Que o advogado e o coordenador jurídico 

ficassem responsáveis, juntamente com a funcionária Tânia do sindicato pela 

elaboração da ata e da lista de presença da exata forma e condições previstas 

na portaria do Ministério da Justiça. Que todos os coordenadores deveriam se 

fazer presentes a AGE; Que os demais coordenadores da JF e do TRT deveriam 

mobilizar um mínimo de servidores que pudessem participar da AGE. Ponto 4. 

Horário de funcionamento do sindicato. A pedido do coordenador Evilásio 

Dantas, o debate deste ponto de pauta foi remetido para o mês de setembro, 
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após a propositura da proposta da convenção coletiva do sindicato dos 

funcionários da casa. Pelo ponto 5. Não houve nenhum requerimento. Não 

havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelas 17h10 e lavrada a 

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

pelo secretário dos trabalhos, Tânia Verônica Cabral, e rubricada pelos 

coordenadores que estiveram presentes. Em anexo segue a lista de presença 

assinada e os pontos de pauta elencados. João Pessoa, 16 de agosto de 2019. 

 

 

                                         

 MARCOS JOSÉ DOS SANTOS                          Tânia Verônica F. Cabral  

     Presidente dos Trabalhos                                            Secretária 

  

 

 


