SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS TÉCNICOADMINISTRATIVOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ata de Assembleia extraordinária da
ASSUEL – Sindicato dos Servidores
Públicos Técnicos Administrativos da
Universidade Estadual de Londrina,
realizada no dia 18 de outubro de 2017.
Às treze e trinta horas do dia dezoito de outubro do ano de dois mil e dezessete, no
anfiteatro do hemocentro no Hospital Universitário de Londrina, iniciou-se a Assembleia
Geral Extraordinária da ASSUEL - Sindicato com o seguinte item de pauta: 1-AÇÕES
DATA BASE. O Sr. Adão Aparecido Brasilino, Presidente da ASSUEL - Sindicato, iniciou
a assembleia informando a categoria a necessidade de reagir contra as medidas de
governo Beto Richa. Para falar da ação da data base Dr. Mauricio decorreu passo a
passo sobre o assunto e explicou por que tivemos que esperar até o momento, a palavra
foi aberta aos presentes que reafirmaram o desejo de luta por achar que as medidas do
governo irão trazer grandes prejuízos a todos servidores. 2 – CALENDARIO DE
ATIVIDADES: O Sr. Brasilino, falou sobre a mobilização que será realizada no calçadão
de Londrina no dia dezenove de outubro de dois mil e dezessete, convida a todos para
estar presente nesse ato em frente ao Ouro verde, mais um protesto do fórum das
entidades sindicais que percorre todas as grandes cidades do Paraná com objetivo de
dar conhecimento a população quanto a precarização do serviço público. 3- PROJETO
DE LEI 556: Brasilino informou que esse projeto traz congelamento salarial até 2020. 4META 4: informou ainda que o estado ganhou em primeira instância na justiça a ação
que coloca a Universidade Estadual de Londrina no META 4 de forma imediata e a
administração da universidade informa que irá recorrer.
Após, Brasilino agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a assembleia
sindical.
E eu, Mariana Caldeira Hugo, redigi a presente ATA, a qual lida e achada conforme, eu
e o presidente da entidade assinamos como segue abaixo.
Londrina, 18 de outubro de 2017.
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