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ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO SINDJUF/PB 
REALIZADA EM DE 19 DE JANEIRO DE 2018 

 
Aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de 2018, pelas 15h20min horas na sede 

administrativa do SINDJUF/PB realizou-se a 1ª reunião da diretoria executiva do 

SINDJUF/PB no ano que se inicia. Estiveram presentes os Coordenadores Cláudio 

Dantas, Marcos Santos, Maurício Lira, José Genário, Marcos Brasilino, Gildazio Azevedo, 

Francisco Oliveira e Péricles Costa Matias.   Ausência não justificada do Coordenador  

Genedilson  Monteiro. Estiveram presentes à reunião os advogados Carmem Rachel e 

Wigne Vieira Silva. A reunião foi presidida pelo coordenador Marcos Santos e 

secretariada pela funcionária Tânia Cabral. A reunião foi iniciada com a leitura dos pontos 

de pauta; 1. Informes jurídico sobre: a) Quintos do TRT; b) Bloqueio judicial na conta do 

sindicado; c) Ação do sindicato contra a Reforma da Previdência. Ponto 2.Planejamento 

estratégico- Dias 02, 03 e 04 de março- Contrato com CES. ponto 3. Calendário de 

atividades do Sindjuf/PB para o 1º semestre de 2018.; ponto 4. Providências para o 

Registro Sindical do Sindjuf/PB – indicar responsável. Ponto 5. Requerimentos. A reunião 

foi  iniciada com a intervenção da Advogada Carmem Rachel que foi convidada para dar 

esclarecimentos sobre o pagamento da sucumbência imposta ao SINDJUF/PB nos autos 

do embargos a execução do processo nº 0802890-13.2015.4.05.8200. Drª Carmem disse 

que esse pagamento foi em decorrência da decisão judicial que acatou os argumentos da 

união Federal pelo excesso no valor executado, e condenou o sindicato em verba 

honorária de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Afirmou ainda, que a 

diretoria foi cientificada pelo escritório Dantas Mayer na pessoa do então diretor Marcos 

Lopes, que enviou aos demais diretores a informação, e que a diretoria deliberou em 

reunião por não recorrer da sentença e aceitar a condenação objetivando receber o valor 

executado com celeridade, de maneira que autorizou os advogados da banca a não 

recorrer da referida decisão. Com relação aos quintos a Dra Carmem vai enviar para o 

sindicato uma relação com todos que entraram com essa ação pelo sindicato. Pelo 

coordenador Brasilino,foi constatado que existem pessoas na relação que não são filiadas 

e que para isso é necessário fazer um comunicado a todos da relação com uma ressalva 
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para os não filiados convidando-os a se filiar para poderem continuar na ação. A 

advogada ficou encarregada de fazer esse comunicado e o sindicato enviar para as 

pessoas que estão na relação dos quintos. Sobre a ação da Reforma da Previdência, o 

advogado Wigne disse que já entrou com agravo e está esperando a movimentação,  que 

demorou por conta do recesso. Marcos Santos que passou a semana em Brasília de 

plantão na Fenajufe, disse que a votação da Reforma da Previdência  será dia 19/02,  e 

perguntou o que o sindicato vai fazer, abrindo a discussão a respeito. O coordenador 

Cláudio sugeriu uma Assembleia Geral para o dia 15/02 com local a ser definido, para 

saber se será possível o sindicato enviar pessoas à Brasília no dia da votação. Francisco 

Oliveira propôs convidar outros sindicatos para participarem dessa assembleia e definir o 

que será feito contra a reforma da previdência. Passando para o ponto 2. Planejamento 

estratégico.  Marcos Santos apresentou uma proposta do CES ao custo de R$ 7.000,00 

para fazer um planejamento dentro de padrões científicos. Aberta as discussões o 

coordenador geral Francisco Oliveira disse que no momento o foco principal deverá ser a 

luta contra a Reforma da Previdência, mas que é necessário fazer esse planejamento e 

sugeriu voltar essa discussão depois do congresso.  Marcos Brasilino concorda que é 

preciso fazer esse planejamento, mas que a situação financeira do sindicato anda muito 

apertada e vem outras despesas como: Congresso, viagem ao sertão, reunião em 

Campina Grande. Brasilino disse que concorda em fazer esse planejamento, sabe que é 

necessário, mas não nesse momento. Cláudio também concorda que seja feito, mas o 

custo tá muito alto para o momento e além disso está em final de gestão. Maurício disse 

que a questão financeira é crucial, é preciso fazer o planejamento mas, também é muito 

importante o comprometimento dos diretores. Maurício sugeriu a venda do terreno e 

Francisco Oliveira propôs o desmembramento para vender os lotes. Marcos Santos pediu 

para deixar o assunto da venda do terreno para outra reunião.. O coordenador Gildazio 

disse que muitas coisas no sindicato são planejadas e não se faz por falta de dinheiro. È 

pena que por questão financeira não feche esse contrato com o CES, é preciso fazer esse 

planejamento. Genário disse que é muito importante, mas infelizmente não tem dinheiro, 

tem também a questão da desfiliação que o sindicato perdeu muitos filiados. Marcos 
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Santos disse que reconhece que o mandato está terminando e não é possível fazer esse 

planejamento agora, mas que ele mesmo vai ministrar esse curso pelo menos dois dias e 

manteve-se o planejamento com alteração de data para 10 e 11 de março/18. No ponto 3, 

foi apresentado o calendário de atividades para o semestre de 2018, que foi aprovado 

com duas ressalvas: Reunião da diretoria marcada para 23 de fevereiro, foi 

antecipada para o dia 16/02.  A reunião de Planejamento Estratégico Situacional 

ficou marcada para os dias 10 e 11 de março. O coletivo dos aposentados foi 

mantida a data e aprovado um coffeebreak. No ponto 4 Providências para o Registro 

Sindical do Sindjuf/PB – indicar responsável. Marcos Santos informou  que o advogado 

Wigne é quem vai fazer o acompanhamento desse processo, o funcionário  Geizon 

passará  a documentação solicitada pelo advogado  e o diretor Péricles Matias 

acompanhará o processo junto ao advogado. No ponto 5.Requerimentos Marcos Santos 

apresentou três  requerimentos:  1.Bloco Boi Vermelho solicitando um apoio financeiro no 

valor de R$ 300,00 (trezentos reais)  para custear as despesas; 2. Frente Brasil Popular 

ajuda financeira para enviar uma caravana pela região da Borborema e Brejo Paraibano 

para interiorizar a Frente Brasil Popular; 3. União da Juventude Socialista, solicitando uma 

ajuda de custo para participarem de um Encontro de Comunicação em São Paulo entre os 

dias 26 de janeiro e 04 de fevereiro. Posto em votação foi aprovado solicitação do Boi 

Vermelho no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).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, 19 de janeiro de 2018. 

 

 

MARCOS SANTOS 

 Presidente dos trabalhos 

 

TÂNIA CABRAL 

 Secretária dos trabalhos 
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