Ata da 31 ª Reunião Ordinária de Diretoria da Seccional do Conselho Regional
de Serviço Social – CRESS 11ª Região, gestão “Mostra tua face: para a
mobilização”, exercício 2014-2017, convocada para o dia 30 de janeiro de 2017,
às 18:00 horas na sede da Seccional do Conselho Regional de Serviço Social CRESS 11ª Região, situado à Rua Maranhão 314, 7º andar sala 73 – Londrina.
Pelo presente extrato, reproduzimos fielmente parte integrante da ata lavrada, em
decorrência da realização em 30/01/2017 da reunião ordinária de diretoria da
Seccional do CRESS.
1) Discussão sobre a demanda de evento em Maringá para problematizar a
política de saúde, solicitação feita por profissionais de base e com articulação
com NUCRESS Maringá. Deliberação: Para a realização do evento será
necessário utilizar os recursos humanos do CRESS com vistas a não gerar gastos
excedentes. A conselheira responsável pelo contato com a atual gestão do
NUCRESS será Alexsandra. Foi ponderada a necessidade de verificar com a gestão
do NUCRESS de Maringá a possibilidade de realização do evento no segundo
semestre de 2017, tendo em vista a mudança de coordenação da seccional de
Londrina. 2) Discussão sobre a solicitação da prestadora de serviços que é
responsável pela limpeza da sala da seccional de aumento no valor de
pagamento referente ao seu trabalho. Deliberações: Frente a essa demanda a
coordenação ponderou que o valor pode ser acrescido em R$ 10,00 e que este
ponto deve voltar para pauta após a mudança de sala considerando o aumento do
espaço físico e necessidade de limpeza em mais dias.3) Informes: 3.1) nova sala
Deliberações/Encaminhamento: Foi solicitado parte do material necessário para
realização da obra, no entanto, na data de 26.01.17 o motorista do depósito
informou que não levaria a mercadoria até a sala e não havia quem pudesse realizar
esse trabalho, por este fato a entrega foi suspensa pois o depósito não faria a
entrega subindo escadas ou elevador, frente a isso foi necessário fazer aditivo para
que a construtora pudesse pagar um funcionário para fazer a descarga e levar até o
local necessário, sendo assim, o aditivo realizado é relacionado a todas as próximas
descargas necessárias para a finalização da obra 3.2) discussão sobre as chapas
concorrentes a eleição do CRESS - Deliberações/Encaminhamento: Para o
processo de eleição foi discutido entre as conselheiras presentes que a atual
coordenação não publicitazará apoio a nenhuma das chapas, com vistas a
oportunizar um processo democrático. Não havendo mais a tratar a reunião foi
encerrada pelo coordenadora, eu Jaqueline Zuin dos Santos lavrei esta ata que irá
assinada por e pelos demais presentes.
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