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ATA   DA   REUNIÃO   DE   DIRETORIA   EXECUTIVA   COLEGIADA   

Aos  08  (oito)  dias  do  mês  de  agosto  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,  Joaquim  José  Teixeira  Castrillon,  Daniela  Villas  Boas  Westfahl,           
Sandra  Cristina  Dias,  Maria  Izabel  Falco  Salles  Marques  e  Marcelo  Amorim  de             
Menezes. Ausentes,  justificadamente,  os  diretores: Vicente  de  Paula  Ferreira,          
Márcia  Marcondes  Terra,  Gustavo  Camargo  Kaloglian,  Rosa  Maria  Costa          
Delfino,  Elma  Maria  de  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. Informes  da  Presidência: O  Presidente  Ivan  Bagini            
trouxe  informe  sobre  a  reunião  do  GT  do  TRT15  e  teceu  comentários  do  Ato               
do  TST  que  dá  autonomia  aos  TRTs  para  deliberar  quanto  ao  retorno  gradual              
às  atividades  presenciais.  Ratificou  a  posição  do  Sindiquinze  que  não  há  que             
falar  em  retorno  sem  segurança  aos  servidores  e  que  este  retorno  gradual             
deverá  observar  as  diretrizes  do  calendário  escolar.  O  Assessor  Parlamentar           
Alexandre  Teixeira  Marques,  teceu  esclarecimentos  sobre  os  projetos  que          
tramitam  na  Câmara  dos  Deputados,  principalmente  sobre  o  projeto  1328/2020           
que  trata  da  suspensão  do  pagamento  dos  consignados  pelos  servidores.  O            
Tesoureiro  José  Aristéia  Pereira,  trouxe  os  informes  sobre  a  reunião  ocorrida            
com  a  UNIMED  CAMPINAS,  para  negociação  do  reajuste  dos  planos  de  saúde,             
neste  mês  de  Agosto.  Informou  a  todos  que  foi  feita  uma  contraproposta  e  que               
a  reunião  para  finalização  dessa  negociação  deverá  acontecer  na  próxima           
segunda-feira  dia  10/08/2020.  O  Presidente  Ivan  teceu  comentários  sobre  os           
valores  dos  descontos  do  PSSS,  em  razão  do  processo  da  ANAJUSTRA.  Após             
debates  dos  diretores,  ficou  consignado  que,  após  o  trânsito  em  julgado,  se             
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houver  solicitação  dos  filiados  do  Sindiquinze,  que  não  pertencem  ao  quadro            
da  associação  desde  a  data  da  propositura  da  ação  e  que  foram  incluídos  no               
processo  à  revelia,  o  Sindiquinze  dará  a  assistência  necessária;  quanto  aos            
demais,  por  ser  falta  de  ética  processual  e  profissional,  o  sindicato  não  se              
manifestará. Expediente:  Item  I  –  Encaminhamentos  do  Núcleos  dos          
Oficiais  de  Justiça:  Conforme  o  Estatuto  do  Sindiquinze,  “artigo  20  §  5°  -  Os               
Núcleos  são  espaços  democráticos  de  deliberação  das  demandas  específicas          
dos  associados  da  Região  ou  do  Setor,  e  podem  convocar  reuniões  e             
apresentar  requerimentos  à  Diretoria  para  a  adoção  das  providências  que           
entenderem  necessárias,  cabendo  sempre  recurso  à  Assembleia  Geral  do          
indeferimento  dos  pleitos.  §  6°  -  Os  Núcleos  serão  coordenados  de  maneira             
colegiada  por  3  (três)  participantes,  sendo  dois  eleitos  pelo  próprio  Núcleo  e  um              
indicado  pela  Diretoria  do  Sindiquinze...”.  Considerando  a  solicitação  do          
Coordenador  Núcleo  dos  Oficiais  de  Justiça,  de  realização  de  eleição  eletrônica            
para  eleger  os  Coordenadores,  foi  ratificada  por  unanimidade  a  posição           
anterior  desta  diretoria  de  que  os  coordenadores  de  núcleos  devem  ser  eleitos             
quando  todos  estiverem  reunidos  no  Congresso  do  Sindiquinze  que,  em  razão            
da  pandemia  que  assola  este  país,  o  mesmo  foi  adiado  para  momento             
oportuno,  quando  houver  segurança  para  reunião  presencial.  Tal  medida          
decorreu  do  fundamento  de  que  a  eleição  eletrônica  para  um  núcleo  sempre             
deverá  o  mesmo  critério  da  eleição  para  a  direção  do  sindicato,  o  que  demanda               
tempo  e  recursos  para  contratação  de  empresa  especializada,  não  sendo           
viável  por  ora.  Assim,  restam  automaticamente  prorrogados  os  mandatos  dos           
coordenadores  eleitos  Sr.  José  Édson  de  Oliveira  e  Sr.  Emanuel  Messias  da             
Paixão  Pereira .  Considerando  que  o  Sr.  João  Paulo  Zambom  é  o  coordenador             
do  núcleo  indicado  pela  diretoria  do  sindicato  e  diante  de  seu  manifesto             
desconforto  em  prosseguir  na  coordenação,  foi  deliberado  e  aprovado  por           
unanimidade  que  o  mesmo  será  substituído  pelo  diretor Joaquim  José  Teixeira            
Castrillon.  O  requerimento  para  que  a  Diretoria  do  Sindiquinze  encaminhe  à            
FENAJUFE  um  pedido  para  realização  de  um  CONOJAF  na  modalidade  virtual,            
ainda  este  ano,  restou  aprovado  por  unanimidade  que  o  Sindiquinze,  fará  o             
requerimento  junto  à  direção  da  FENAJUFE  para  realização  do  Coletivo  dos            
Oficiais  de  Justiça,  nos  moldes  requerido. Item  II  –  Proposta  do  Gympass:             
Retirado  de  pauta  para  uma  análise  mais  detalhadas  da  proposta  apresentada.            
EXTRA  PAUTA :  Item  I  –  Pedido  de  Aumento  da  Participação  do  Sindicato             
para  o  Coral  do  TRT15  (Campinas): O  Presidente  Ivan  Bagini  teceu            
comentários  sobre  o  patrocínio  do  Sindiquinze  para  o  coral,  considerando  que            
o  mesmo  sempre  foi  subvencionado  parte  pela  administração  do  TRT15,           
Amatra  15  e  Sindiquinze  (tripartite).  A  Amatra  comunicou  ao  Coral  que  irá             
retirar  seu  patrocínio  e  os  membros  do  coral  requerem  a  absorção  da  cota              
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parte  da  Amatra  pelo  Sindiquinze.  Após  debates  pelos  diretores,  por           
unanimidade  foi  rejeitado  o  pedido,  considerando  que  não  cabe  ao  Sindiquinze            
absorver  a  cota  da  Amatra,  e  que  se  houver  necessidade,  o  Sindiquinze  se              
propõe  a  auxiliar  na  solução  junto  a  Amatra,  para  que  mantenha  sua             
participação.  Encerrada  a  pauta,  findou-se  a  reunião  às  12h40min  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  

SECRETARIA  

CI/RG;   12.874.933   –   SSP/SP  

CPF/MF;   105851138-66  
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