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ATA   DA   REUNIÃO   DE   DIRETORIA   EXECUTIVA   COLEGIADA   

Aos  02  (Dois)  dias  do  mês  de  maio  de  2020  (dois  mil  e  vinte),  às  10hs00min.                 
(dez),  através  de  Reunião  Online  (vídeoconferência),  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,  Vicente  de  Paula  Ferreira,  Sandra  Cristina           
Dias,  Daniela  Villas  Boas  Westfahl,  e  Rosa  Maria  Costa  Delfino,  Gustavo            
Camargo  Kaloglian  e  Maria  Martha  de  Lima  dos  Santos.  Ausentes,           
justificadamente,  os  diretores:  Márcia  Marcondes  Terra,  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,  da  advogada  Dra.  Araceli  Alves          
Rodrigues,  do  Assessor  Parlamentar  Alexandre  Teixeira  Marques  e  de  Edivaldo           
Aparecido  Landgraf,  encarregado  do  Departamento  Financeiro  do  Sindiquinze.         
Constatada  a  existência  de  quórum,  deu  início  aos  trabalhos.  Passou-se  ao            
expediente  com  os  informes  da  presidência,  onde  do  Presidente  Ivan  Bagini            
teceu  considerações  aos  presentes  sobre  a  Campanha  Sindiquinze  Solidário          
que  foi  ratificada  na  sua  integralidade.  Trouxe  os  informes  da  reunião  havida             
com  a  Presidente  do  TRT15,  AMATRA,  OAB,  para  tratar  de  fornecimento  de             
IPIs  e a  Portaria  que  prorroga  as  medidas  de  enfrentamento  à  pandemia  do              
novo  coronavírus  (COVID-19).  Sobre  o  Ofício  Circular  001/2020  –  GP/DG,  o            
Tesoureiro  José  Aristéia  Pereira,  teceu  informações  sobre  o  processo  que  trata            
da  devolução  dos  Executantes,  e  o  Diretor  Joaquim  José  Teixeira  Castrillon,            
também  teceu  informações  sobre  referido  processo,  que  teve  início  durante  sua            
gestão  na  presidência  do  Sindiquinze.  Passou-se  a  palavra  à  Dra.  Araceli  Alves             
Rodrigues  para  os  informes  sobre  a  Ação  Civil  Pública,  e  considerando  que             
não  há  determinação  para  devolução  imediata  dos  executantes  e  a  sentença            
não  transitou  em  julgado,  o  Sindiquinze  fará  um  requerimento  para  sustar  essa             
determinação  até  o  final  da  ACP.  Informou  também  sobre  a  Reforma  da             
Previdência,  as  ações  que  tramitam  na  Vara  Federal  do  Distrito  Federal,            
processos  nºs:  1011251-17.2020.4.01.3400  (Alíquota  progressiva  e       
extraordinária);  1011145-55.2020.4.01.3400  (Regras  de  transição);      
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1000762-18.2020.4.01.3400  (Duplo  teto  –  doenças  incapacitantes)  e        
1012678-49.2020.4.01.3400  (Nulidades  –  Contagem  recíproca)  informou,       
ainda,  sobre  as  ADIs  –  6254,  6255,6256  e  6271.  Finalmente,  informou  que  as              
ações  promovidas  por  outras  entidades  para  suspender  o  pagamento  dos           
consignados  pelos  servidores,  durante  a  pandemia,  restaram  improcedentes,         
considerando  que  os  tribunais  não  têm  gerência  sobre  os  contratos.  Encerrada            
suas  explanações,  passou-se  a  palavra  ao  assessor  Parlamentar,  Alexandre          
Teixeira  Marques,  que  trouxe  os  informes  sobre  os  Projetos  de  Lei  que             
tramitam  no  Congresso  Nacional  e  que  tratam  de  interesse  dos  Servidores            
Federais,  informes  sobre  o  CSJT  E  CNJ,  bem  como  informes  sobre  do  PLP              
149  (ajuda  aos  Estados),  e  esclareceu  as  questões  feitas  pelos  diretores.  O             
Presidente  Ivan  Bagini  agradeceu  a  Dra.  Araceli  Alves  Rodrigues,  que  se            
despediu  de  todos  e  ausentou-se  da  reunião.  Passou-se  então  à  pauta: Item  I              
–  Ratificação  de  Pagamento  da  Obra  de  Barra  Bonita :  Após  os            
esclarecimentos  do  encarregado  do  Departamento  Financeiro  do  Sindiquinze         
Edivaldo  Aparecido  Landgraf,  e  do Tesoureiro  José  Aristéia  Pereira,  foi           
ratificado  o  pagamento  da  diferença  de  valores  anteriormente  contratado  com  a            
construtora  da  Obra  de  Barra  Bonita,  em  razão  de  trabalho  realizado  fora  do              
orçamento  anteriormente  aprovado.  Nesse  momento  o  Jornalista  Antonio         
Waldir  Pecht  Jr.  esclareceu  aos  Diretores  sobre  o  ataque  cibernético  sofrido            
através  de  hackers  no  sítio  do  Sindiquinze,  informando  que  o  ataque  se  deu              
para  utilização  da  capacidade  da  internet  e  que  nenhum  dado  foi  subtraído.             
Informou,  ainda,  que  a  página  da  Internet  já  foi  restabelecida  integralmente.            
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.   

 

__________________________  
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