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Extrato de Ata da 28ª Reunião Ordinária da SECCIONAL de Londrina – CRESS
11ª Região, gestão “Mostra Sua Face: Para a Mobilização”, exercício 2014-2017,
convocada para o dia 29 de Outubro 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 29 de Outubro 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, Patrícia
Palmeira e Jaqueline Zuin.
01) Deliberação: informe sobre a reformulação do orçamento – As atividades
propostas para o ano de 2016 foram alcançadas e diante da conjuntura
houveram novas demandas por parte da categoria o que levou a proposição e
execução de novas ações, sendo assim o orçamento foi adequado para o
cumprimento desta nova agenda até o final de 2016. 02) Deliberação:
Reunião ampliada da Seccional: Será dia 28 de novembro as 18:00 na sede
da Seccional, com a pauta: Apresentação das Ações realizadas pela
Seccional: indicação de nome para a organização da comissão eleitoral 20172020; Informes Deliberações do Encontro Nacional; 03) Deliberação:
Acumulo de horas e capacitação da agente fiscal: exposto a situação das
ações e acúmulos de horas da Fiscal foi deliberado que a mesma irá para a
ABPESS itinerante como capacitação. 04) Deliberação: Ato do dia 30 de
novembro (nada a Temer): dia 03/22/2016 será agendado reunião com a
categoria para planejamento do ato. 05) Deliberação: Seminário de
Seguridade Social: 1 e 2 de dezembro – o seminário será na UEL com apoio
do SINDPREV e UEL. 06) Deliberação: I seminário Regional em defesa da
Seguridade Social em Maringá – foi deliberado o nome Jaqueline Zuim para
representação do CRESS no evento, sendo acompanhada por mais um
conselheiro a ser definido para a semana. 07) Deliberação: Prestação de
contas – nas avaliações observou-se a necessidade de aprofundamento de
atenção referente as rubricas e gastos da SECCIONAL, isso será
acompanhado pela Patrícia Palmeira. 08) Deliberação: FETSUAS – foi
aprovado que a conselheira Roselaine fará a representação da seccional no
evento em Curitiba. 09) Deliberação: NUCRESS Paranavai – realizado via
UNESPAR – Paranavai o evento IV Jornada de Estudos em Serviço Social, e
a reorganização dos NUCRESS, a partir disso foi indicado nova data para a
reunião dos profissionais da região na perspectiva de fomentar e fortalecer tal
organização, a data será 24/11/2016, foi encaminhado plano de ação para
CRESS com vistas a pleitear o custeio da atividade – rubrica NUCRESS
Paranavai. Foi sinalizada a importância de participação de membro da
seccional nesta reunião, a conselheira Patrícia ficou de verificar a sua
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possibilidade de participação. 10) Deliberação: Informes – Processo de
reforma da sala nova da SECCIONAL – Está em do processo licitatório,
aguardamos encerramento do processo para a sede.////////////////////////////////////////

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

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