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Extrato de Ata da 27ª Reunião Ordinária da SECCIONAL de Londrina – CRESS
11ª Região, gestão “Mostra Sua Face: Para a Mobilização”, exercício 2014-2017,
convocada para o dia 24 de Setembro 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 24 de Setembro 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 e Jaqueline
Zuin.
01) Deliberação: processo de licitação seccional – será aberto licitação até
outubro para a reforma da sala nova. 02) Deliberação: fluxo administrativo
seccional, é necessário acompanhamento das ações do administrativo e da
gerencia através de planilhas e ou relatório. Solicitar a coordenação Curitiba
que as informações sejam feitas através do administrativo da seccional para
que o controle seja mais efetivo. 03) Deliberação: ações politicas – a ação
programada para a comemoração alusiva aos 80 anos do Serviço Social que
acontecerá no dia 17 de outubro de 2016 em Apucarana não contará a
principio com a presença da professora Cláudia Monica por questões de
cunho pessoal e então esta indicou outra palestrante (Sheila Back), sendo
nevessário verificar a viabilização de custos de passagem desta. 04)
Deliberação: A ação junto ao GRASS – o grupo apontou a importância da
visita do HU e que a formalização das ações e demandas devem ser feitas
através do CRESS e por isso foi indicado a participação da fiscal nas reuniões
do grupo. 05) Deliberação: NUCRESS Apucarana – haverá uma discussão
no dia 17/09/2016 na câmara municipal sobre plano de cargos, carreira e
salário dos assistentes sociais funcionários municipais e o NUCRESS solicitou
a participação da seccional na perspectiva de fortalecimento da luta para a
consolidação do plano. 06) Deliberação: Os profissionais do GRASS e do
INSS levantaram a necessidade de debate sobre o desmonte da Seguridade
Social evento este a ser programado para o mês de novembro.////////////////////////
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