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Extrato de Ata da 2ª Reunião Ampliada da SECCIONAL de Londrina – CRESS
11ª Região, gestão “Mostra Sua Face: Para a Mobilização”, exercício 2014-2017,
convocada para o dia 28 de Novembro de 2016 às 18h00 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 28 de Novembro de 2016 da Reunião
Ampliada 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, Roselaine
das Dores Nogueira.
01) Deliberação: Repasse do encontro Nacional CFESS/CRESS: foi
aprovada a carta base de Cuiabá que reitera o posicionamento contrário aos
retrocessos encaminhados pelo governo Michel Temer, e trazendo
chamamento para a mobilização no dia 30 de novembro em uma ação Nada a
Temer; foram deliberado neste encontro sobre a documentação e ação dos
agentes fiscais e da ação da politica pedagógica; houve avaliação das ações
do conjunto sendo apontado as ações alcançadas e as que ficarão para
prioridade para a próxima gestão. 02) Deliberação: Prestação de contas do
exercício vigente: as ações propostas pela seccional dentro de um orçamento
de 116 mil reais todas as ações e atividades de fiscalização foram
alcançadas. 03) Deliberação: Repasse e discussão do plano de metas para
2017: no último ano de gestão a proposta é acolher as demandas da
categoria para o processo de transição de gestão. 04) Deliberação:
Aprovação da anuidade para o ano de 2017: foi debatido e socializado sobre
a dimensão política das anuidades. 05) Deliberação: Eleição dos membros
da comissão Regional e sub Comissão Eleitoral: são necessários 6 membros
– 3 titulares e 3 suplentes, a eleição será dia 03 de março de 2017, estão
disponíveis até então Amanda Boza, Soraya de Paula e Denise Fank, que
não estava presente mas anteriormente sinalizou a disponibilidade. 06)
Deliberação: informes gerais: o evento de mobilização Nada a Temer com
distribuição de carta aberta a população, será dia 30 de novembro de 2016,
no calçadão de Londrina a partir das 17:00 horas; dia 01 de novembro de
2016 haverá o evento Seminário “Desmontes das Políticas de Seguridade
Social e os Impactos sobre o Trabalho”//////////////////////////////////////////////////////////////
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