
 
 

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA EXECUTIVA COLEGIADA  

 

Aos 06 (seis) dias do mês de fevereiro de 2021 (dois mil e vinte e um), às                 
10hs00min. (dez), através de Reunião Online (vídeo conferência), reuniu-se em          
sessão Ordinária, a Diretoria Executiva do Sindicato dos Servidores Públicos          
Federais da Justiça do Trabalho da 15ª Região – SINDIQUINZE, com sede na Rua              
Doutor Quirino, 594, Centro, Campinas/SP, inscrito no CNPJ (MF)         
57.503.922/0001-39. PARTICIPANTES: Presidente: Ivan Bagini, Secretária: Maria       
Sônia Faria, Tesoureiro: José Aristéia Pereira, Diretores Joaquim José Teixeira          
Castrillon, Rosa Maria Costa Delfino, Marcelo Amorim, Márcia Marcondes Terra,          
Maria Izabel Falco Salles Marques, Maria Martha de Lima dos Santos, Daniela Villas             
Boas Westfahl, Sandra Cristina Dias e Gustavo Camargo Kaloglian. Ausentes,          
justificadamente, os diretores: Vicente de Paula Ferreira, Elma Maria Oliveira e          
Sidney Vieira Bento. O Presidente Ivan Bagini, solicitou a participação do Jornalista            
Antonio Waldir Pecht Jr, para assistência técnica da videoconferência e do Assessor            
Parlamentar do Sindiquinze Alexandre Teixeira Marques. Constatada a existência de          
quórum, deu início aos trabalhos. Expediente: Informes da Presidência: O          
Presidente Ivan Bagini teceu considerações sobre a nomenclatura dos proventos de           
aposentadoria dos servidores, informando que é determinação de padronização do          
CSJT. Após debates dos diretores, foi deliberado que: a fim de evitar            
constrangimento ao servidor, após muitos anos de serviços prestados e          
aposentadoria merecida, o jurídico do Sindiquinze questione essa nomenclatura         
junto ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho; o Presidente Ivan trouxe            
informações sobre o valor do custeio de saúde e o pagamento do retroativo (valores              
depositados à menor); também teceu informações sobre o teletrabalho e que por            
ora, não há previsão para essa modalidade de trabalho após a pandemia. Informou,             
ainda, sobre as ações de execução dos quintos. O Diretor Joaquim José Teixeira             
Castrillon, trouxe informes sobre a reunião do Núcleo dos Oficiais de Justiça. Ordem             
do dia: Item I – Criação de Núcleos Assistenciais e de Portadores de             
Deficiência: Considerando que o Núcleo dos Portadores de Deficiência já existe,           
ficou deliberado que a direção do Sindiquinze promoverá as ações necessárias para            
sua reativação. Quanto à criação de Núcleo Assistencial permanente, aprovado e           
eleita neste ato, comissão composta pelos diretores: Maria Martha de Lima dos            
Santos, Daniela Villas Boas Westfahl e Sandra Cristina Dias, para mapear as            
demandas das instituições na base do Sindiquinze, na forma do trabalho já feito             
durante a pandemia, ficando autorizada a agendar reuniões com outros sindicatos           
e/ou associações (ex. SISEJUFE, etc), criar a estrutura inicial do núcleo, dar a             
nomenclatura “ Núcleo Solidariedade”, após, convocar os filiados para deliberação e           
aprovação da criação do núcleo. Item II – Atendimento Terapia de Grupos aos             
Servidores: Aprovado por unanimidade autorização de estudo de projeto para          
viabilizar assistência psicológica e terapia de grupo dos servidores filiados. Item III –             
Agendas 2022: O Presidente Ivan, esclareceu os motivos que culminaram em           
demora na entrega das agendas e dos calendários. Ratificado neste ato a pauta de              
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reuniões de diretoria executiva colegiada para o ano de 2021, já encaminhada            
aos diretores. Encerrada a pauta, findou-se a reunião às 12h35min e, nada mais             
havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos, determinando que se             
lavrasse a presente ata. IVAN BAGINI - PRESIDENTE - CI/RG: 17.190.733 –            
SSP/SP - CPF/MF: 096.865.208-56; MARIA SÔNIA FARIA - SECRETÁRIA - CI/RG:           
12.874.933 – SSP/SP - CPF/MF: 105851138-66 
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