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ATA PRELIMINAR REUNIÃO DOS COORDENADORES DAS BANCADAS DO CPN – 13/04/2016

Presentes:
Bancada dos trabalhadores: Jorge Moraes (CONTICOM)- Jairo José (NCST);.
Bancada dos Empregadores Sérgio Paiva (SECONCI-RIO); Haruo Ishikawa (CBIC/SINDUSCON-SP)
Bancada do Governo: Jomar Sousa Ferreira Lima (SRTE/PA); Luiz Carlos Lumbreras (DSST/MTE); Rômulo Machado Silva
(DSST/MTE)

 DATA: 13/ABR/2016 – REUNIÃO DOS COORDENADORES DAS BANCADAS DO CPN Horário: 10 h as 11h
 Local: Aeroporto de Brasília – Pavimento térreo

PAUTA
HORÁRIO

QUEM

REPLANEJAMENTO das atividades do CPN para 2016

10h

Três bancadas

1. Encerramento

11h

ASSUNTOS

As 10h do dia 13 de abril de 2016, foi realizada Reunião dos Coordenadores das Bancadas do
CPN, por solicitação do Sr. Luiz Carlos Lumbreras, com o objetivo de tratar do Replanejamento
das atividades do CPN para 2016 considerando a atual conjuntura do País e as demandas da
última reunião realizada em 18/11/2015.
Jorge Moraes agradece a presença dos coordenadores das três bancadas e esclarecendo que
esta reunião está sendo realizada, oportunamente, por ocasião do VII CMATIC, procurando
conciliar as presenças e horários de chegada e retorno dos referidos Coordenadores e, ´por esta
razão, foi realizada no Aeroporto de Brasília.
Iniciando a pauta da reunião, Lumbreras relatou que foi procurado pelo Sr. Jairo (coordenador da
bancada dos empregados) que solicitou avaliação das outras bancadas sobre a viabilidade de
postergar o prazo de entrega do texto elaborado pelo consultor Sampaio, cuja data estava prevista
para 31 de março de 2016, por decisão em reunião do CPN realizada em 18/11/2015.
Haruo relata que em conversa com o Sr. Jairo foi indagado sobre a mesma intenção e não tendo
objeção sobre a proposta.
Após alguns debates sobre o assunto, houve consenso de que será realizada uma nova reunião
com os coordenadores das três bancadas, no dia 6 de julho/2016, em local a ser definido, quando
cada coordenador deverá levar as sugestões das suas bancadas sobre o texto elaborado pelo
Sampaio, estando reservado o horário de 10 as 17h para conhecimento das três propostas e, a
partir daí, será definido o dia da próxima reunião do CPN para a continuidade dos trabalhos, bem
como a estratégia a ser adotada.
Estando todos de acordo com a proposta, Jorge Moraes agradece a participação encerrando a
reunião as 11h.
Jorge Moraes
Coordenador CPN
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