SINDJUF/PB
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER
JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DA PARAÍBA

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA - 25/06/2020

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de junho de 2020, a partir das 21:00hs, remotamente,
por videoconferência pelo aplicativo de transmissão “hangouts - google”, iniciou-se a
Reunião da Diretoria do SINDJUF/PB, presentes os Coordenadores Cláudio Aurélio de
Araújo Dantas, Evilásio da Silva Dantas, Perivaldo Rocha Lopes, Gildazio A. de
Carvalho, Marcos Brasilino, Péricles Costas Matias, Pedro de F. Lima Neto, Rômulo
C. C. Lima e José Genário Saraiva Filho. Observando a pauta e a convocação realizada
pela Coordenação Geral, teve início a reunião, presidida pelo Coordenador Cláudio
Dantas e secretariada pelo Coordenador Perivaldo Lopes. Dando início à pauta pelos
informes, o coordenador Evilásio informou a todos de importantes atividades
administrativas e político-sindicais ocorridas recentemente, com enfoque nos seguintes
pontos: a. A Importância da sua presença, juntamente com a do coordenador Gildazio na
Administração Geral; b. Funcionamento administrativo do SINDJUF/PB durante o período
de pandemia após o afastamento do coordenador Marcos Santos; c. Compra do
Notebook dentro do orçamento aprovado (R$ 2.599,00); d. Judicialização da demanda
dos Agentes de Segurança para recebimento dos descontos previdenciários sobre a GAS;
e. Necessidade de reorganização da luta pelo NS para Técnicos, com intervenção
(aparte) do coordenador Pedro Lima; f. Reivindicação dos servidores de TI e g.
Mobilizações de Rua (#ForaBolsonaro) como a presença do SINDJUF/PB nos Comitês de
luta, com divulgação do calendário já conhecido. Prosseguindo a pauta, passou-se ao
item distribuição de máscaras, o coordenador Cláudio informou que recebeu no dia
16/06, tendo permanecido com quantitativo de máscara destinado a distribuição na cidade
polo de Campina Grande/PB em número de 20, repassando as demais, 180, ao
coordenador Péricles no dia 19/09, sugerindo, ainda, que fosse realizado mapeamento
dos servidores que estão trabalhando presencialmente, bem assim avaliação e feedback
dos funcionários e servidores no tocante à qualidade do EPI; em seguida, Marcos
Brasilino suscitou questão relativa à distribuição das máscaras, mas já pontuando que,
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neste momento, elas somente deveriam ser fornecidas aos servidores em trabalho
presencial; Péricles confirmou que já está de posse de 02 máscaras e se comprometeu
na distribuição pelo interior conforme deliberação, ficando deliberado neste ponto que, por
enquanto, haveria a distribuição quantitativa e proporcional mediante mapeamento dos
servidores em trabalho presencial nos órgãos da Justiça Federal (Gildazio), TRT (Evilásio
na Sede e Marcos Brasilino nas VT’s) e TRE (Perivaldo na Sede e ZE’s da Capital e
Cláudio em Campina Grande) ficando os coordenadores Cláudio Dantas e Péricles
respectivamente encarregados pela distribuição em Campina Grande/PB e Interior. Sobre
o ponto de pauta Planejamento para retorno das atividades funcionais do
SINDJUF/PB ficou deliberado: a. Por acolhimento da sugestão do coordenador Gildazio a
seguinte escala de trabalho presencial, a partir de Julho/2020, se dará da seguinte forma:
Tânia [Segundas e Quartas], Geizon [Terças e Quintas], Railse [Sextas] e Marcondes
[Segundas, Quarta e Sextas] a ser cumprida no horário de 08:00h às 12:00h e b. Por
acolhimento da proposta do coordenador Evilásio, a conversão de 1/3 do período de
férias em abono pecuniário no valor da remuneração dos dias correspondentes de
trabalho do funcionário Marcondes, com anuência deste. A despeito do ponto de pauta
Retorno provável das atividades funcionais dos servidores nos Tribunais restou
acolhida a proposta do coordenador Perivaldo do encaminhamento de Ofícios aos
tribunais postulando a participação do SINDJUF/PB nas instâncias de discussão dos
padrões e protocolos de proteção dos servidores e funcionários terceirizados, já propondo
medidas de salvaguarda, segurança e mitigação dos efeitos da COVID-19. Sobre os
capítulos

de

pauta

Avaliação/providências

do

contrato

do

webmaster

e

Avaliação/providências do trabalho prestado pela contratada “Sindicatos online”,
após explanações, considerações e ponderações dos coordenadores ficou deliberado: a.
Com relação ao Webmaster, apresentar contraproposta no valor de R$ 600,00 mediante,
se aceita, a elaboração de aditivo ou novo contrato que consigne o compromisso da
contratado na confecção, lapidação e suporte à homepage do SINDJUF/PB e a TODAS
as mídias sociais e plataformas de comunicação, propaganda/exposição do sindicato e
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seus diretores no tocante à disseminação dos atos vinculados as ações do sindicato. b.
Com relação aos serviços do “Sindicatos On-line”, haverá a manutenção do serviço,
todavia buscando uma melhor sintonia e reflexão do contratado quanto à necessidade de
restabelecimento de sua disponibilidade, compromisso, aprimoramento e feedback às
demandas apresentadas pelo SINDJUF/PB. Por fim, após provocação do coordenador
Evilásio, a Direção reafirmou a manutenção do compromisso do SINDJUF/PB na
construção e participação dos atos de mobilização democráticas, todavia, até ulterior
deliberação, limitando a contribuição financeira ao valor mensal de até R$ 200,00.
Encerrada a reunião pelas 23:50h, foi lavrada a presente Ata pelo Coordenador Perivaldo
Lopes que secretariou a reunião.

Cláudio Aurélio de Araújo Dantas

Perivaldo Rocha Lopes

Presidente dos Trabalho

Secretário
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