Ata da 32 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 18 de fevereiro de
2017, às 9:00 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 18/02/2017 da reunião ordinária de diretoria da
Seccional do CRESS.
1) Seminário internacional da UEL: Solicitação da organização do evento para
apoio, evento previsto para julho/2017. Deliberação: Verificar a possibilidade de
uso da passagem da palestrante Cláudia Mônica, uma vez que temos esta
passagem comprada referente ao evento em que a mesma não pode participar e
apoio para custear coffe break no evento. Destaca-se que tal viabilidade deverá ser
apreciada pela nova gestão da seccional. 2) Apresentação das atividades da
gestão 2014/2017. Deliberações/Encaminhamentos: As conselheiras presentes
ficaram responsáveis por listar e detalhar os eventos e ações realizadas pela
coordenação da seccional, para esta construção deverá ser utilizado como base o
plano de metas, a apresentação deverá ser também composta pelo plano de metas
apresentado em 2016, tendo em vista que tais ações serão realizadas pela nova
gestão da seccional. A socialização do material deverá ser apresento pelas
conselheiras na próxima reunião da seccional em 25/03/2017. O evento para a
socialização das informações junto a categoria deverá ser realizado em Abril/2017
em data a ser definida. 3) Informes: 3.1) nova sala – O prazo para finalizar a obra
de acordo com o contrato é 20/02/2017, todavia ainda faltam acabamentos
importantes, desta forma, destaca-se que a obra está sendo realizada, todavia,
houveram alguns entraves e dificuldades em relação ao horário, materiais, etc,
frente a essas dificuldades a empresa que está realizando a obra informa que será
finalizada em 11/03/2017. Deliberações/Encaminhamento: Desta forma é oportuno
mencionar que nos horários em que o pedreiro está presente na obra qualquer
conselheiro pode comparecer para acompanhar. Não havendo mais a tratar a
reunião foi encerrada pelo coordenador eu Jaqueline Zuin dos Santos lavrei esta ata
que irá assinada por e pelos demais presentes.
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