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Extrato de Ata da 25ª Reunião Ordinária da SECCIONAL de Londrina – CRESS
11ª Região, gestão “Mostra Sua Face: Para a Mobilização”, exercício 2014-2017,
convocada para o dia 1º de Agosto de 2016 às 17h00 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 1º de Agosto 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.
01) Deliberação: Atendimento a demanda dos profissionais do HU Londrina:
devido a precarização do trabalho as assistentes Sociais solicitaram
intervenção junto a direção clínica para orientação de adequação funcional no
setor, esta ação está prevista para dia 05/08/2016 as 11:00 – a orientação
seguirá de acordo com as prerrogativas das orientações do conjunto
CFESS/CRESS sobre condições éticas e técnicas do trabalho. 02)
Deliberação: acompanhamentos dos orçamentos das construtoras para
adequação da nova sala - há a necessidade de levantamento de nomes de
outras construtoras que possam apresentar o interesse na obra enviando
orçamento. 03) Deliberação: evento “A atuação do Serviço Social na defesa
e garantia dos direitos da pessoa com deficiência dia 23 de agosto – o projeto
foi enviado e aprovado para 100 pessoas, a estruturação referente a material
de consumo (pasta, caneta e sulfite) estamos aguardando retorno da CT. 04)
Deliberação: Informes – o projeto de 80 anos da profissão nas regiões de
Apucarana e Paranavaí está sendo repautado, devido a equivoco de
interpretação da direção sobre entendimento de que as ações estavam
ocorrendo em atendimento aos NUCRESS. Nesta mesma data foi
encaminhado documento informativo de que o projeto não se trata de ação de
atendimento ao NUCRESS e sim de articulação as Seccional junto a essas
regiões. Tal projeto já havia sido aprovado no GT do dia do Assistente Social.
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