
 
 

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA AMPB – 20/03/2015 
 

 
No dia 20 (vinte) do mês de março do ano de 2015 (dois mil e quinze), na 
sede administrativa da AMPB, às 10:00 horas, presentes os seguintes: Juiz 
HORÁCIO FERREIRA DE MELO JÚNIOR, Des. FREDERICO MARTINHO DA N. 
COUTINHO, Juiz SIVANILDO TORRES FERREIRA, Juíza ELZA BEZERRA DA 
SILVA PEDROSA, Juiz JOSÉ BONIFÁCIO LIMA LOBO, Juiz CARLOS NEVES DA 
FRANCA NETO, foi iniciada a reunião, tendo o Presidente iniciado sua fala, 
abordou e deliberou os seguintes temas: I) Jogos Nacionais. O Presidente 
informou que está tudo bem encaminhado. Conseguiu alguns patrocínios e 
apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Será realizada uma abertura 
solene no Fórum Cível, com o show de Jessier Quirino. No hall de entrada 
será exibidos show folclóricos e servido um coquetel. Na Solenidade de 
encerramento haverá um jantar com comidas regionais e três atrações 
musicais:Across TheBeatles,Zé Filho e Tom Oliveira. O evento será realizado 
no DEDE, APCEF e talvez na UFPB, caso as instalações do DEDE não seja 
suficiente.II)Reajuste das Pensionistas. Foi noticiado que várias 
pensionistas foram excluídas pela PBPREV do reajuste do mês de janeiro, 
sob a alegação que as mesmas não possuem paridade. Ficou decidido que o 
setor jurídico da AMPB vai fazer um levantamento de todas as situações e 
emitir um parecer jurídico no prazo de 15 dias. III) Trabalhos da 
Priorização do 1º grau. Ficou decidido que a AMPB fará um requerimento 
ao TJPB para que a AMPB possa acompanhar os trabalhos de priorização no 
tocante as visitas locais ás comarcas. IV) requerimento do Sr. Josias 
Braga de Lima.Pedido para excluir do contracheque o desconto da 
UNIMED- foi indeferido. V) Auxilio Moradia. Foi informado que a 
Presidência do TJ/PB solicitou – AMPB que informasse aos magistrados que 
dispõe de residência oficial que não esteja em condições de moradia, que 
viabilize convênios com as Prefeituras. Ficou decidido que será enviado ofício 
com cópia do convênio para os magistradosque estejam nessa condição para 
que cada um possa formalizar o convênio.  E como nada mais foi dito ou 
deliberado, foi encerrada a presente ata, que vai por mim, juíza Elza Bezerra 
da Silva Pedrosa, assinada, assim como os presentes à reunião. 
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