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Extrato de Ata da 24ª Reunião Ordinária da SECCIONAL de Londrina – CRESS
11ª Região, gestão “Mostra Sua Face: Para a Mobilização”, exercício 2014-2017,
convocada para o dia 11 de Junho de 2016 às 17h00 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 11 de Junho 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 Apda de Jesus
Moreira Cortes, Rosângela Aparecida de Souza Costa Andrean e Roselaine
Nogueira das Dores.
01) Deliberação: Articulação com o NUCRESS Apucarana para o processo
de construção que acontecerá dia 19/07/2016. No dia 02/08/2016, a reunião
ampliada do NUCRESS Apucarana para discussão acerca das resoluções e
aproximação com a categoria na região com acompanhamento da fiscal
Bruna para orientação. 02) Deliberação: Articulação com o NUCRESS
Paranavaí vinculada a fiscalização, até inicio de agosto data a definir para a
2ª quinzena, a articulação é para recomposição do NUCRESS e articular
planos e ações. 03) Deliberação: Houve uma solicitação do sistema penal via
telefone sobre incineração de documentos arquivados - assunto será
repassado a COFI local para análise. 04) Deliberação: Documentação da
nova sala da Seccional. Retomar os orçamentos e contatos com as
construtoras. 05) Deliberação: Articulação com a categoria: a partir de agosto
todo 2º sábado as 9:00 – espaço aberto para aproximação com a categoria,
informes, orientações e construções.//////////////////////////////////////////////////////////////////
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