
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA COMISSÃO DOS VII JOGOS NACIONAIS DA 
MAGISTRATURA – JOÃO PESSOA – PB, 
 
 
Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, às 10:00 
horas, na Sede Administrativa da Associação dos Magistrados da Paraíba - AMPB, 
reuniram-seos membros da Comissão dos VII Jogos Nacionais da Magistratura, com 
a finalidade de tratar dos assuntos relacionados à organização do evento. Presentes 
os Desembargadores Carlos Matins Beltrão e Arnóbio Alves Teodózio e os Juízes 
Francisco Neris Pereira, Adilson Gomes Fabrício, Sylvana Pires e Sivanildo Torres 
Ferreira. Inicialmente, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. Em segui-
da,passou-se a discutir sobre os assuntos em pauta: 1) Empresas de Turismo e ho-
téis oficiais; 2) Local do Congresso Ténico e do Coquetel de Abertura; 3) Local e a-
trações da Festa de Encerramento; 4) Locais dos jogos por modalidade esportiva; 5) 
Apoio técnico das federações esportivas; 6) Troféus e medalhas; 7) Programação 
geral do evento; 8) Agenda de visitas às autoridades estaduais e municipais; 9) As-
suntos diversos. Sobre Empresa de Turismo e hotéis oficiais, o Presidente da AMPB, 
Juiz Horácio Melo, informou à Comissão que as empresas CLASSIC e CLASSE A 
ficaram de apresentar seus projetos para a devida escolha daquela que melhor a-
tenda aos interesses da AMPB.Em seguida, o responsável pela modalidade de tiro 
esportivo indicou o Clube de Tiro da Paraíba como entidade adequada para colabo-
rar na organização dessa modalidade e solicitou encaminhamento de ofício ao seu 
presidente. Para realização do congresso técnico e do coquetel de abertura o local 
sugerido foi a Estação Cabo Branco - Ciência, Cultura e Artes, no Bairro Altiplano 
Cabo Branco. O local e atrações da festa de encerramento será definido pela Direto-
ria da AMPB, com base na estimativa de participantes. Em seguida, foi apresentada 
a seguinte sugestão de programação: VII JOGOS NACIONAIS DA MAGISTRATU-

RA - 29 de abril a 03 de maio de 2015 - João Pessoa/PB - Dia 29 de abril – 4ª 

feira - Noite:- congresso técnico;- coquetel de abertura.Dia 30 de abril – 5ª fei-

ra:Manhã:- abertura;- atletismo;-xadrez;- tênis de mesa;- voleibol masculi-
no.Tarde/Noite:- voleibol feminino;- futsal;- sinuca.Dia 1.º de maio – 6ª feira: Manhã: 
- atletismo; - natação; - Tiro; - Basquete; Tarde/Noite: - futsal; - pebolim. Dia 02 de 

maio – Sábado Manhã:- corrida rústica;- voleibol de praia (masculino e feminino); - 
futevôlei; - final basquete; Tarde: - finais futsal. Noite:- Festa de Encerramento. Ficou 
deliberado que essa programação será analisada por todos os responsáveis por 
modalidade e apresentada uma versão com os horários de cada atividade. Em se-
guida, foram distribuídos aos responsáveis por modalidade a relação de telefones de 
representantes de esportes encaminhada pela Secretaria de Esportes da Paraíba.  
Em seguida, o organizador comprometeu-se a informar à comissão o número de 
competidores por modalidade esportiva nos últimos jogos nacionais da magistratura. 
Em seguida, os responsáveis por modalidade e o organizador se comprometeram a 
indicar fornecedores para a aquisição das medalhas e troféus dos VII Jogos Nacio-
nais da Magistratura, que deverão ser confeccionados com o logotipo do evento.Em 
seguida, ficou deliberado que as visitas às autoridades estaduais e municipais seri-
am agendadas após o período eleitoral. Em seguida, ficaram todos convocados para 
a próxima reunião a ser realizada no dia 29 de setembro de 2014, às 10:00 horas, 



na Sede Administrativa da AMPB. Não havendo mais nada a tratar, foi dado por en-
cerrada a reunião e eu, Francisco Neris Pereira, lavrei a presente ata que será por 
todos assinada, após sua aprovação. João Pessoa, 22 de setembro de 2014.  
 


