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ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA EXECUTIVA COLEGIADA  

 

Aos 05 (cinco) dias do mês de setembro de 2020 (dois mil e vinte), às 10hs. (dez 
horas), através de Reunião Online (videoconferência), 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: Maria Martha de Lima dos Santos, Daniela Villas 
Boas Westfahl, Sandra Cristina Dias, Maria Izabel Falco Salles Marques e Marcelo 
Amorim de Menezes, Rosa Maria Costa Delfino, Gustavo Camargo Kaloglian e 
Sidney Vieira Bento. Ausentes, justificadamente, os diretores: Vicente de Paula 
Ferreira, Márcia Marcondes Terra e Elma Maria de Oliveira. O Presidente Ivan 
Bagini, solicitou a participação do funcionário do Sindiquinze Jornalista Antonio 
Waldir Pecht Jr., para assistência técnica da videoconferência. Constatada a 
existência de quórum, deu início aos trabalhos. Expediente: Informes da 
Presidência: O Presidente Ivan Bagini teceu considerações aos participantes sobre 
a expectativa do retorno gradativo às atividades presenciais no ambito do TRT15, 
tendo em vista o posicionamento do Sindiquinze de que não há que falar em retorno 
sem segurança aos servidores; após debates pela diretoria, foi aprovado uma 
integração com servidores do TRT da 2a. Região, para a luta conjunta pela 
segurança dos servidores no estado de São Paulo. A diretora Martha teceu 
comentários sobre a necessidade de EPI específico (protetor facial face shield) para 
os servidores da área de saúde (médicos, enfermeiros, dentistas) e da área de 
segurança, que atua no atendimento direto com outras pessoas, não sendo possível 
manter distanciamento, EPI ainda não disponibilizado pelo Tribunal. Considerando 
que não há como retornar ao trabalho presencial sem a devida proteção, aprovado 
por unanimidade, que o Sindiquinze requeira junto ao Tribunal, com máxima 
urgência, o EPI específico. Considerando que não há previsão para o fim da 
pandemia que ainda assola o país, após considerações e esclarecimentos do 
presidente Ivan, foi aprovado por unanimidade que a Sede de Praia na cidade 
Caraguatatuba, permaneça fechada até o final do ano e sua reabertura será 
apreciada no início do próximo ano.  O tesoureiro José Aristéia Pereira teceu 
considerações sobre a Reforma Administrativa e o golpe do governo sobre os 
servidores, a retirada de direitos de forma mais prejudicial que a reforma do 
presidente Fernando Henrique, e a tragédia que se avizinha sobre os servidores nos 
âmbitos federal, estadual e municipal, a necessidade de envolver os servidores de 
todas as esferas da federação para enfrentamento do governo. O Sindiquinze 
deverá investir nas mídias sociais, sendo aprovado a criação de “Hotsite” para 
campanha contra a aprovação da PEC 32/2020 - Reforma Administrativa. Neste 
momento ausentou-se, por razões técnicas o Diretor Sidney Vieira Bento. Ordem do 
dia: Item I – Recurso do associado João Paulo Zambom sobre decisão da 
Diretoria: Considerando que o Sindicato já tem disponível a ferramenta necessária 
para realização de assembléia virtual, o Presidente Ivan deverá convocar  os filiados 
para assembleia, no início de outubro, para apreciação do recurso interposto pelo 
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associado João Paulo Zambom sobre decisão da Diretoria, bem como para eleição 
de delegados para representar a base, na reunião ampliada da FENAJUFE que 
ocorrerá em meados de outubro. Independente das ferramentas à disposição do 
Sindiquinze, a Diretoria mantém o posicionamento que as eleições para 
Coordenadores dos Núcleos deverá ocorrer somente no Congresso do Sindiquinze, 
de forma presencial, conforme já deliberado. Neste momento comparece o Diretor 
Joaquim José Teixeira Castrillon. Item II – Pedido das servidoras executante para 
permanência no quadro de associados:  Aprovada a permanência no quadro de 
associados das servidoras Regina Helena Favaro Torino Mascioli e Vera Lúcia 
Baldini.. Encerrada a pauta, findou-se a reunião às 12h30min 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 e 
CPF/MF: 096.865.208-56. MARIA SÔNIA FARIA - SECRETÁRIA - CI/RG; 
12.874.933 – SSP/SP e CPF/MF; 105.851.138-66. 

 


