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Extrato de Ata da 22ª Reunião Ordinária da SECCIONAL de Londrina – CRESS
11ª Região, gestão “Mostra Sua Face: Para a Mobilização”, exercício 2014-2017,
convocada para o dia 23 de Fevereiro de 2016 às 16h00 horas na sede da
SECCIONAL Londrina, situado à Rua Maranhão, 314 – 7º andar –– Centro de
Londrina/PR.
Pelo presente extrato, reproduzimos fielmente parte integrante da ata lavrada,
em decorrência da realização em 23 de Fevereiro de 2016 da Reunião Ordinária
da SECCIONAL de Londrina – CRESS 11ª Região. A reprodução será feita, tão
somente em relação aos itens da pauta:

Presentes: Marcelo Nascimento de Oliveira, Alexsandra Aparecida de Jesus
Moreira Cortes, Rosângela Aparecida de Souza Costa Andrean e Patrícia
Santos.
01) Deliberação: Encaminhamento das últimas reuniões em Curitiba: haverpa
reordenamento dos NUCRESS na perspectiva das regionais de saúde,
ficando a Seccional com NUCRESS Apucarana e desmembrando Umuarama
e Cornélio Procópio. Sendo assim, será necessário a estruturação com
Apucarana; O valor de recurso para pagamento de despesas da Seccional
aumentou de 1600,00 para 2000,00. 02) Deliberação: Ampliação do valor da
diária da faxineira que limpa a sala da Seccional, considerando apliação de
despesas anuais: considerando o tempo de serviço prestado e aumento geral
das condições de sobrevivência e os valores praticados no mercado
aprovamos aumento do valor da diária da faxina de 60,00 para 90,00. 03)
Deliberação: Situação da sala nova da seccionla: A construtora M.T.
Sartorelli fará avaliação visita técnica para orçamento e membros da
coordenação (Rosangela e Alexsandra) ficam à disposição para acompanhar
a visita. 04) Deliberação: Chá com cultura com a categoria – previsão de
datas para a realização e forma de organização; Dia 29/03/2016 às 15hs com
momento de debate com a categoria sobre a atuação profissional, condições
de trabalho e os espaços sóciocupacionais. 05) Deliberação: Reunião de
Pleno do dia 05/03/2016: apontando a importância dos coordenadores e
assessora fiscal nesta reunião.////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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