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Extrato de Ata da 21ª Reunião Ordinária da SECCIONAL de Londrina – CRESS
21ª Região, gestão “Mostra Sua Face: Para a Mobilização”, exercício 2014-2017,
convocada para o dia 27 de Janeiro de 2016 às 18h30 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 27 de Janeiro 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, Jaqueline
Zuin e Patrícia Santos
01) Deliberação: Encontro NUCRESS Umuarama, dia 26 de fevereiro a
professora Olegna Guedes por solicitação fará uma fala para a categoria
sobre os fundamentos históricos da profissão. Para representatividade da
Seccional será definido até dia 10 de fevereiro um nome para estar presente
nesse encontro e este deve estar preparado para orientar sobre parecer de
isenção. 02) Deliberação: Encontro NUCRESS Maringá: medida é
aprofundar no acompanhamento das ações do grupo e para isso o
coordenador irá repassar a Seccional o plano 2016, sendo responsabilidade
do NUCRESS e da seccional a ação de mobilização da categoria. 03)
Deliberação: Rearticulação do NUCRESS Paranavai: Priscila Moreno tem
interesse em declinar da coordenação. Proposta para que na ultima semana
de fevereiro haja uma reunião para recomposição da nova coordenação. 04)
Deliberação: Agenda e distribuição: será divulgado nos meios de
comunicação que as agendas estão disponíveis, os interessados deverão
entrar em contato com a seccional para aquisição. 05) Deliberação: Reunião
de fiscalização com alunos da UEL: definiu-se que será realizada ação para
tratar dos instrumentais técnico-sigiloso junto aos alunos do 4º ano da UEL,
com a disponibilidade da coordenadora Patricia Palmeira para contato com a
professora Evelyn Secco Faquin. 06) Deliberação: Demandas locais
organização: para ações referentes ao exercício profissional com a pessoa
com deficiência será articulado com as entidades de Londrina uma reunião no
dia 16 de fevereiro para posteriormente realizar um encontro com a rede. 07)
Deliberação: Concurso de Maringá solicita para educador social nível
superior e conteúdo programático de serviço social - considerando que o
município não procedeu as devidas correções no edital encaminhada pela
COFI local encaminha-se para que assessoria jurídica tome as providências
cabíveis. 08) Deliberação: Encontro formação profissional: articulação será
retomada pela coordenadora Jaqueline junto com as UFAs. 09) Deliberação:
Assinatura da carta de repudio referente a violência sofrida por transexual: foi
definido a assinatura da seccional e a divulgação da mesma nos meios de
comunicação do CRESS. 10) Deliberação: Conferência Direitos Humanos: a
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seccional esta como parceira na organização da conferência que será
realizada no dia 30 de janeiro de 2016 as 8:30 no sindicato dos bancários,
sendo deliberado apoio com utensílios descartáveis (pratos e talheres) apoio
humano estará disponível Rosangela, Alexsandra, Patrícia Santos, Patricia
Palmeira, Jaqueline e Roselaine. //////////////////////////////////////////////////////////////////////

Alexsandra Apda de Jesus Moreira Cortes
A.S. 4497 – CRESS 11ª Região
1ª Secretária
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