ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITO SINDICAL, REALIZADA
EM 29 DE JULHO DE 2019.

Aos vinte e nove dias do mês de julho de 201 9, na sede da Ordem dos Advogados
do Brasil, Praça da Sé, 385, 50 andar, Centro, São paulo/Sp, o Vice-presidente da

Comissão de Direito Sindical DR. VANDERLET FRANCTSCO DE L|MA, diante da
ausência do Presidente da presente comissão DR. JosÉ FRANclsco sIQUEIRA
NETO, com o devido respeito e acatamento, deu por aberto os trabalhos.

lnicialmente; asseverando, mais uma vez, a ausência do Dr. José Francisco, o Dt.
vanderlei Lima apresentou-se aos presentes, na qualidade de membro desta
comissão - Vice-Pres idente, Advogado Trabalhista e militante do direito sindical
há mais de 30 anos.

Adiante, apresentou os demals membros da Comissão, que desde já solicita
sejam os mesmos devidamente efetivados, ressaltando-se, inclusive, que,
através de esforços conjuntos, também contribuíram com a eleição do
Presidente da OAB/SP DR. CAIO SANTOS, sendo estes: DRA. KARLA RESENDE Advogada e Presidente do SEDESP - Sindicato dos Empregadores Domésticos
do Estado de São paulo; DRA. VALÉR|A DALMAZO - Advogada do STEMACO _
sindicato Específico dos Empregados nas Empresas de Limpeza urbana, Áreas
Verdes, Limpeza e Conservação de Sorocaba e Região; DRA. FERNANDA SAI
Advogada do SIND|TERCE|R|ZADOS JUNDTAÍ Sindicato dos Empregados e

Trabalhadores nas Empresas

-

de prestação de Serviços de Asseio e

conservação, Limpeza urbana, Limpeza Ambiental e Áreas verdes de Jundiaí e
Região; DRA. LíGIA DE JESUS - Advogada da FEDERAÇÃO DOMÉSTICAS SÃO
PAULo - Federação dos Trabalhadores e Empregadas Domésticas do Estado de
São Paulo; DRA. LARTSSA SESTT Advogada do STNDOMÉST|CA JUNDTAÍ _
sindicato das Empregadas e Trabalhadores Domésticos de Jundiaí e Região;
MATHEUS LIMA
Assessor JurÍdico do SIND . ASSISTÊNCIA TÉCNICA sindicato dos Empregados e Trabalhadores em Empresas de conservação
e Assistência Técnica de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos do Estado de
São Paulo; DR. CAIO ROSA - Advogado do SECAEESp - Sindicato das Empresas
de conservação e Assistência Técnica de Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos e
Similares do Estado de São Paulo; e, DR. CASSIANO FONSECA - Advogado
Presidente da Câmara Arbitral de São paulo.

-
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A reunião foi coordenada pelo Vice-Presidente Dr. Vanderlei Lima e secretariada

pelas Dras. Karla Resende

e

Valéria Dalmazo, sendo que os trabalhos

continuaram como segue:

Na sequência, destacou-se a importância desta primeira reunião, na qual seriam
traçadas e debatidas as diretrizes acerca dos trabalhos que serão desenvolvidos

pela Comissão de Direito Sindical, razão pela qual lamentou a ausência do
Presidente e demais membros da Comissão, constantes da lista de presenÇas,
neste primeiro encontro.

-

Estabeleceu-se que, na próxima reunião da Comissão
data sugerida,
30/08/207 9, às 77hs, horário este, simplesmente, em razão do encerramento do
expediente da Secretaria às 7Bhs, pendente de aprovação pelo presidente Dr.
José Francisco, o DR. VANDERLEI LIMA fará uma nova apresentação,
juntamente com o DR. JOSÉ FRANCISCO e demais membros, oportunidade em
que, também, passar-se-á ao planejamento dos projetos a serem desenvolvidos
pela Comissão em 2019, consoante será devidamente registrado.

Oportunamente, já informou os assuntos que serão debatidos na próxima
reunião, relativos ao Direito Sindical, especialmente, o custeio sindical no Brasil
diante da extinção da contrÍbuição sindical compulsória pela reforma trabalhista
de 2011 , análises das consequências da abrupta extinção da contribuição

sindical pela reforma trabalhista de 2017 e o papel dos Sindicatos num Estado
Democrático de Direito e a necessidade de financiamento das suas atividades.

No mais, aproveitou-se para informar os dados dos membros efetivos, a saber:
DRA. FERNANDA SAI (fernanda.sai@juridicojdi.com.br), DRA. LARISSA SESTI
(juridico2@juridicojdi.com.br) e DRA. LíclA DE JESUS (ligiacj@outlook.com).

Encerrou-se a reunião às 18h53 horas, com a assinatura dos presentes na lista
entregue à Secretaria das Comissões.

Vice-Presidente

MEMBOS EFETIVOS:

