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Extrato de Ata da 23ª Reunião Ordinária da SECCIONAL de Londrina – CRESS
11ª Região, gestão “Mostra Sua Face: Para a Mobilização”, exercício 2014-2017,
convocada para o dia 16 de Abril de 2016 às 09h00 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 16 de Abril 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, Rosângela Aparecida de Souza
Costa Andrean e Roselaine Nogueira das Dores.
01) Deliberação: Emcaminhamentos para a Semana do Assistente Social: O
coordenador Marcelo entrou em contato com o professor Reinaldo Portes, o
qual ficou de retornar o contato e não conseguiu. Deliberou-se a tentativa de
contato com Carmelita Yasbeck, Marilene Coelho e Claudia Mônica. 02)
Deliberação: O coordenador Marcelo falou da necessidade de pagar
honorários aos palestrantes, para que haja interesse em participar do evento.
Solicitaremos utilizar a rubrica da seccional. Faremos contatos com outros
CRESS que pagam pró-labore aos profissionais para sabermos como
podemos fazer, uma vez que nosso plano de mates a ação já está prevista e
temos rubrica. 03) Deliberação: Formato do evento: a ideia é fazer o evento
em dois dias: um com uma palestra Magna e outro com os assistentes sociais
do inicio da profissão e uma ação de mobilização para a contratação de
assistentes sociais na educação e saúde no município; 04) Deliberação: A
amanda, assistente social da base, sugeriu a criação de um GT de saúde e
de educação. A ideia é utilizar o espaço da Caritas em Londrina. 05)
Deliberação: Sobre a agenda do Nucress para a semana do assistente
social: Paranavai: Não enviou nenhum projeto, a coordenação está tentando
contato; Umuarama: enviou projeto para Curitiva; Cornélio Procópio: não
sabemos; Maringá; Mandaram projeto para Curitiba. 06) Deliberação: Roda
de conversa dia 19 de Abril: Além da discussão da democracia vai ter a
organização do GT de educação (PSF). Marcelo estará em Apucarana e
talvez não consiga vir porque tem eleição na UEM. Eliana Propos a ir mas a
noite vai viajar para São Paulo. Será na APP Sindicato. A proposta é
continuar a roda de conversa. 07) Deliberação: Pauta da COFI: Reunião
foram as duas fiscais a Rosângela e Olegna. Discussçao sobre as assistentes
sociais dos NAFI´S de Maringá. Dificuldade de fazer uma ação de fiscalização
individual de todas as UBS´s. Farão uma ação conjunta de discussão com
todas as assistentes sociais. Percebemos a necessidade de contratar mais
um fiscal na Seccional pela demanda de trabalho. Levantams a necessidade
de quantificar os dados que são apresentados a COFI. Sugestão terça-feira
depois do dia 15 de maio. Reportagem sobre o falso assistente social em
Londrina: a proposta das fiscais é orientar os usuários nesse sentido em meio
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escrito e também para as mídias. Marcelo informou que a gestão executiva
também deve se mobilizar no sentido de orientar. As fiscais terão que fazer
uma visita em Loanda e Rosângela sugeriu fazer discussão do sigilo com a
categoria. Pessoas que atendem as pessoas com deficiência –PCD´s dia 04
de maio foram em reunião no fórum. A ideia é fazer dia 23 de outrubro, seis
horas corridas, chamar toda a região e a Relly, mestranda UEL, fazer uma
fala. 08) Deliberação: nova sala do serviço social: teremos que solicitar mais
um ramal ou linha telefônica. Fizeram visitas com os profissionais. Foi
repassado para o Caio acompanhar as visitas. Vai haver uma mudança no
projeto de engenharia no banheiro. Vão fechar a porta do banheiro que já
existe e colocar uma porta em outro lugar e fazer uma dispensa. Precisam
solicitar projeto hidráulico e elétrico. 09) Deliberação: Avaliação da Gestão:
Ações realizadas e a se realizar: Eventos: deixar claro para os profissionais
do CRESS que quando eles foram para os eventos serão nas capacitações e
não para trabalhar. Solicitar que o lanche seja feito por alguma padaria que
faça todo o serviço de coffee para evitar que trabalhadores e gestão
trabalhem fazendo coffee. Alem da organização do dia do assistente social e
com os trabalhadores com as Pessoas com deficiência PCD´s pensar em
ação de trabalho interdisciplinar e movimentos sociais. Dia 07 de junho é
nossa reunião ampliada. (sugestão solicitar o espaço da APP Sindicato).
Avaliação de manutenção de gestão ou construção de outra possível chapa.

Rosângela Apda. de Souza Costa Andrean
A.S. 9136 – CRESS 11ª Região
Suplente – Secretária a doc

Marcelo Nascimento de Oliveira
A.S. 7274 – CRESS 11ª Região
Coordenador
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