
 
 

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA EXECUTIVA COLEGIADA  

 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro de 2020 (dois mil e vinte), 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 Rosa Maria Costa Delfino,           
Joaquim José Teixeira Castrillon, Maria Izabel Falco Salles Marques, Sidney Vieira           
Bento, Maria Martha de Lima dos Santos, Daniela Villas Boas Westfahl e Gustavo             
Camargo Kaloglian. Ausentes, justificadamente, os diretores: Marcelo Amorim,        
Sandra Cristina Dias, Vicente de Paula Ferreira, Márcia Marcondes Terra e Elma            
Maria Oliveira. 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 passou a palavra para o Diretor Joaquim José            
Teixeira Castrillon que trouxe informes sobre sua participação na reunião do GT do             
TRT15. O Presidente Ivan teceu comentários sobre a sessão administrativa do           
TRT15, sobre o pedido da Amatra com relação ao custeio de saúde, informando que              
o Sindiquinze também protocolizou pedido de ressarcimento dos valores         
depositados à menor, com relação ao custeio de saúde. Dada a palavra ao Assessor              
Parlamentar, o mesmo trouxe informe sobre o projeto de criação de cargos para o              
TRT15 e demais projetos que tramitam no STF e no Congresso Nacional. Ordem do              
dia: Item I – Ratificação de Pagamento da Obra de Barra Bonita: O Presidente               
Ivan Bagini teceu considerações sobre o término dos trabalhos contratados com a            
Fatala Construtora LTDA., e o pagamento final no importe de R$20.970,00.           
Ratificado o pagamento por unanimidade. Item II – Pedido de servidora           
executante para permanência no plano de saúde: Após análise do pedido e            
considerando que a mesma preenche os requisitos necessários para a sua           
permanência no plano de saúde, foi aprovado por unanimidade, devendo          
permanecer filiada ao Sindiquinze. Encerrada a pauta, findou-se a reunião às           
11h10min e, nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de             
todos, agradeceu a dedicação dos diretores durante todo este ano ímpar, que todos             
enfrentamos verdadeiras batalhas para se adaptar à nova situação para a qual não             
fomos ensinados nem educados, ano que tivemos que reinventar o sindicalismo.           
Desejando a todos um feliz natal e um novo ano com esperança no coração,              
despediu 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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