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ATA   DA   REUNIÃO   DE   DIRETORIA   EXECUTIVA   COLEGIADA   

Aos  06  (Seis)  dias  do  mês  de  junho  de  2020  (dois  mil  e  vinte),  às  10hs30min.                 
(dez  e  30),  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:  Joaquim  José           
Teixeira  Castrillon,  Marcelo  Amorim,  Sandra  Cristina  Dias,  Daniela  Villas  Boas           
Westfahl,  Gustavo  Camargo  Kaloglian  e  Maria  Martha  de  Lima  dos  Santos            
Márcia  Marcondes  Terra.  Ausentes,  justificadamente,  os  diretores:  Vicente  de          
Paula  Ferreira,  Rosa  Maria  Costa  Delfino,  Elma  Maria  Oliveira,  Maria  Izabel            
Falco  Salles  Marques  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.            
Inicialmente,  prestou-se  homenagem  ao  associado  e  ex  diretor  do  Sindiquinze           
José  Pereira  dos  Santos,  falecido  no  dia  03  de  junho  de  2020,  em  decorrência               
do  Covid-19.  Passou-se  ao  expediente  com  os  informes  da  presidência.  O            
Presidente  Ivan  Bagini  informou  sobre  o  andamento  da  campanha  de           
solidariedade  e  a  distribuição  das  cestas  básicas  pelo  Sindiquinze  às           
comunidades  carentes.  Teceu  considerações  sobre  as  máscaras  que  deverão          
ser  compradas  e  distribuídas  aos  associados.  Foi  aprovado  pela  maioria  o            
modelo  apresentado,  na  cor  preta  e  o  logotipo  do  Sindiquinze.  Passou-se  então             
à  pauta: Item  I  –  Discussão  sobre  adesão  à  campanha  da  FENAJUFE:  O              
Presidente  Ivan  Bagini  teceu  comentários  sobre  o  ataque  à  democracia  pelo            
governo  Bolsonaro,  seu  projeto  de  destruição  do  serviço  público  e  do            
desrespeito  ao  servidor  público,  e  trouxe  esclarecimentos  sobre  a  campanha           
da  Fenajufe  de  orientação  aos  sindicatos  para  promoverem  debates  políticos  e            
a  se  posicionarem  em  defesa  do  serviço  público,  do  estado  de  direito  e  da               
democracia.  O  tesoureiro  e  coordenador  da  Fenajufe  José  Aristéia  Pereira           
teceu  comentário  sobre  o  discussão  ocorrida  no  grupo  de  WhatsApp  do  Núcleo             
dos  Aposentados,  assunto  de  pauta  da  reunião  da  diretoria  e  o  slogan  “FORA              
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BOLSONARO”.  Após  debates  dos  diretores,  foi  orientado  a  todos  a  evitarem            
comentários  antecipados  sobre  a  pauta,  tendo  em  vistas  que  todos  os            
assuntos,  após  as  deliberações,  são  relatados  em  ATA  que  é  publicado  na             
página  do  Sindiquinze.  O  Assessor  Parlamentar  Alexandre  Teixeira  Marques,          
teceu  esclarecimentos  sobre  os  projetos  que  tramitam  na  Câmara  dos           
Deputados  e  o  congelamento  dos  auxílios  saúde  e  alimentação  e  também  das             
progressões.  O  Diretor  Joaquim  José  Teixeira  Castrillon  propôs  a  elaboração           
de  um  artigo  de  esclarecimento  político  à  categoria,  sobre  os  ataques  pelo             
Governo  Federal  ao  serviço  público,  ao  estado  de  direito  e  da  democracia.  O              
Diretor  Marcelo  Amorim  propôs  constar  nesse  artigo,  os  desmandos  e  a            
conduta  inadequada  do  Presidente  Jair  Messias  Bolsonaro.  A  Diretora  Sandra           
Cristina  Dias,  enfatizou  que  o  Sindiquinze,  como  entidade  representativa  de           
trabalhadores  do  judiciário  e  seus  diretores  como  cidadãos,  deverão  promover,           
além  de  nota  de  repúdio,  mais  discussão  sobre  conjuntura  e  assumir  um             
posicionamento  mais  contundente  contra  esses  desmandos  do  governo,  contra          
todo  racismo  e  contra  todo  e  qualquer  ataque  das  minorias.  O  Presidente  Ivan              
Bagini  propôs  a  publicação  de  um  manifesto  com  o  posicionamento  da  Diretoria             
do  Sindiquinze  contra  o  governo  Bolsonaro  e  seu  projeto  de  destruição  do             
serviço  público  e  do  desrespeito  ao  servidor  público,  que  foi  aprovado  por             
unanimidade  dos  participantes. Item  II  –  Discussão  sobre  posição  do           
sindicato  a  respeito  da  Portaria  79: O  Presidente  Ivan  Bagini  trouxe  informes             
sobre  a  Portaria  79,  que  regulamenta  o  teletrabalho.  O  tesoureiro  José  Aristéia             
Pereira  propôs  que  seja  feito  um  estudo  científico  sobre  teletrabalho,  para            
posterior  requerimento  de  melhorias  junto  ao  Tribunal.  Aprovado  por          
unanimidade  que  o  Sindiquinze  requeira  junto  ao  Tribunal,  a  participação  no            
GT  sobre  retorno  do  trabalho  presencial,  requerendo,  ainda,  reunião  com  a            
Presidente,  para  tratar  de  assuntos  de  interesse  da  categoria,  especialmente           
do  teletrabalho  e  das  dificuldades  enfrentadas  pelos  servidores,  neste          
momento  de  pandemia  que  assola  o  país.  Aprovado,  ainda,  que  o  Sindiquinze             
deverá  abrir  um  canal  específico  para  ouvir  sobre  as  dificuldades  que  os             
servidores  que  têm  vivenciado  com  o  teletrabalho,  fazendo,  ainda,  uma           
enquete  para  ouvi-los  sobre:  trabalho  à  distância,  planejamento,  jurídico,          
cursos,  seminários,  imprensa,  racismo,  preconceitos  e  todos  os  demais  itens           
de  interesse  dos  trabalhadores. Extra  pauta: Considerando  a  dificuldade  em           
acompanhar  a  velocidade  dos  acontecimentos  políticos,  e  para  que  a           
comunicação  chegue  mais  rápido,  foi  aprovado  por  unanimidade,  que  o           
Presidente  Ivan  Bagini  publique  notas  de  esclarecimentos  à  categoria,  no           
facebook  e  Instagram  do  Sindiquinze.  sobre  o  posicionamento  do  Sindiquinze           
contra  o  racismo  e  o  preconceito  contra  as  minorias.  Encerrada  a  pauta,             
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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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