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ATA   DA   REUNIÃO   DE   DIRETORIA   EXECUTIVA   COLEGIADA   

Aos  04  (quatro)  dias  do  mês  de  julho  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:  Rosa  Maria           
Costa  Delfino,  Daniela  Villas  Boas  Westfahl,  Sidney  Vieira  Bento,  Elma  Maria            
Oliveira,  Maria  Izabel  Falco  Salles  Marques,  Marcelo  Amorim,  Maria  Martha  de            
Lima  dos  Santos  e  Joaquim  José  Teixeira  Castrillon.Ausentes,  justificadamente,          
os  diretores:  Vicente  de  Paula  Ferreira,  Márcia  Marcondes  Terra,  Sandra           
Cristina  Dias  e  Gustavo  Camargo  Kaloglian.  O  Presidente  Ivan  Bagini,  solicitou            
a  participação  da  Jornalista  Caroline  Pennachi  Colombo,  para  assistência          
técnica  da  videoconferência  e  da  advogada  Dra.  Araceli  Alves  Rodrigues.           
Constatada  a  existência  de  quórum,  deu  início  aos  trabalhos.  Inicialmente.           
Expediente:  Informe  do  Jurídico  –  Execução  dos  Quintos :  Passou-se  a           
palavra  à  Dra.  Araceli  Alves  Rodrigues  que  trouxe  informes  sobre  os  quintos             
dos  servidores  filiados,  esclarecendo  sobre  os  riscos  do  processo  de  execução            
dos  retroativos,  o  prazo  final  para  o  protocolamento  do  processo,  esclarecendo            
ainda,  que  execuções  individuais  é  a  melhor  solução.  O  sindicato  deverá            
esclarecer  à  categoria  sobre  a  execução  e  os  riscos  decorrente  do  processo.  O              
Presidente  Ivan  agradeceu  a  Dra  Araceli,  sendo  encerrada  sua  participação  e            
tendo  a  mesma  se  retirado  da  reunião.  Passou-se  então  à  pauta: Item  I  –               
Aprovação  do  Projeto  de  Interiores  da  Colônia  de  Barra  Bonita:  O            
Presidente  Ivan  Bagini  teceu  comentários  sobre  o  andamento  da  1ª  etapa  da             
obra  da  Sede  de  Campo  do  Sindiquinze  e  apresentou  propostas  de  projetos  de              
interiores  e  orçamentos  para  a  fase  final  de  acabamento.  Após  serem            
avaliadas,  foi  aprovado  por  unanimidade  que  das  proposta  apresentadas,  as           
mais  adequadas  são:  Arq  Marcelo  Melone  Montefusco  e  Fabiana  Martinatto           
Rocha  Maudonnet  (Romã  Arquitetura)  devendo  a  comissão  de  construção          
composta  pelo  presidente  Ivan  Bagini,  o  tesoureiro  José  Aristéia  Pereira  e  a             
diretora  Maria  Izabel  Falco  Salles  Marques,  após  avaliar  detalhadamente  as           
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proposta,  deverá  escolher  a  que  mais  contemple  os  interesses  do  Sindiquinze.            
Item  II  –  Reajuste  Salarial  dos  Funcionários  do  Sindiquinze: Aprovada  a            
proposta  apresentada  de  reajuste  linear  de  3%,  considerando  que  a  inflação            
dos  últimos  doze  meses  (referência  abril  –  aplicação  maio)  medida  pelo  IPCA,             
foi  2,76%. Item  III  –  Adiamento  da  Assembléia  de  Prestação  de  Conta  e              
Previsão  Orçamentária: Em  função  da  pandemia,  aprovado  o  adiamento  da           
assembléia  para  Setembro,  devendo  o  Presidente  Ivan  pedir  ao  Conselho           
Fiscal  que  apresente  justificativa  por  não  ter  se  reunido  ainda  para  análise  das              
contas  do  Sindiquinze. Informes  da  Presidência:  O  Presidente  Ivan  Bagini           
teceu  comentários  sobre  a  reunião  do  GT  do  Tribunal  e  que  o  retorno  das               
atividades  de  trabalho  presenciais,  depende  da  evolução  da  pandemia  e  o            
posicionamento  do  Sindiquinze  é  em  favor  da  vida,  e  que  o  retorno  só  deverá               
acontecer  quando  houver  segurança  para  os  servidores.  Encerrada  a  pauta,           
findou-se  a  reunião  às  12h10min  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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