Ata da 33 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 25 de Março de 2017,
às 09:00 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 25/03/2017 da reunião ordinária de diretoria da
Seccional do CRESS.
1) Solicitação do Ministério Público para a realização de uma reunião em
29/03/2017 às 13:00 horas, para uma ação de colaboração com relação a matéria
veiculada pelo programa semanal “Fantástico” apresentado pela rede Globo de
televisão, com vistas a discutir sobre a participação de assistente social na situação
em debate. Deliberações/Encaminhamentos: Nesses termos foi realizado contato
com a sede do CRESS em Curitiba, uma vez que a situação mencionada foi
encaminhada diretamente para a comissão de ética, frente a isso a orientação foi de
que a coordenação da seccional não deverá participar da reunião, posto que um
membro que compõe a referida comissão, instalada em Curitiba, deverá participar
da reunião solicitada. 2)Convite do Ministério Público do Trabalho para
participação em reunião do Fórum interinstitucional e transdisciplinar de fomento ao
acesso ao mercado de trabalho das travestis e dos transexuais a ser realizada em
17/04/2017, às 10h30min. Deliberações/Encaminhamentos: Neste ponto as
conselheiras presentes discutiram a disponibilidade de participação no referido
Fórum, a conselheira Patrícia manifestou disponibilidade e foi discutida a
possibilidade da participação de Rosangela Aparecida de Souza Costa Andrean,
caso nesta desta já tenha ocorrido sua compatibilização, deste modo, ela será
consultada caso a data seja caso ela tenha disponibilidade para acompanhar a
reunião. 3) Solicitação do colaborador Caio para mestrado profissional em
Administração pública e desenvolvimento para servidores públicos de cargos
administrativos do governo federal e foi aprovado, deste modo as aulas serão nas
quintas-feiras das 08 às 12h e das 13:30 às 17:30 e sexta-feira das 08:00 às 12:00
horas, foi realizada proposta pelo funcionário de reposição de carga horária em duas
horas na segunda, terça e quarta-feira, com intervalo de almoço de uma hora,
portanto o horário do referido funcionário ficaria da seguinte forma, entrada em 9:00
às 11:00 horas, retorno às 12:00 até as 18:00 horas. Deliberação
Encaminhamentos: Aceite e aprovação da proposta feita pelo referido funcionário
para que esta carga horária seja executada durante o processo de realização do
curso mencionado, ressalta-se que no período matutino em que o funcionário estará
disponível somente deverá ser executado trabalho interno, deste modo a
coordenação da seccional realizará a comunicação à sede.
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4) Processo Eleitoral A conselheira Alexsandra destacou que o processo eleitoral
foi finalizado, deste modo, faz-se necessário discutir a possibilidade de aceitar os
membros da coordenação que foram descompatibilizados para participação no
referido processo. Deliberação/encaminhamentos: As conselheiras presentes
discutiram a necessidade de retorno dos membros, deste modo, assim que existir
possibilidades e todos os trâmites forem vencidos, os membros, Marcelo
Nascimento de Oliveira e Rosangela Aparecida de Souza Costa Andrean, devem
retornar para coordenação.5) Realização de reunião ampliada para apresentação
à categoria das atividades realizadas pela coordenação da seccional durante a
gestão “Mostra tua face vem para Mobilização”. Deliberação/encaminhamentos: A
reunião será realizada em 29/04/2017 na sede da seccional, a partir das 9:00 horas
da manhã. 6)Informes: 6.1 A seccional de Londrina ainda está sem conta bancária,
deste modo, as questões financeiras ainda estão sendo resolvidas por Curitiba e
através de depósitos para a conselheira Patrícia; 6.2 A sala nova está sendo
finalizada com entrega da parte de reforma prevista para início de Abril/2017, sendo
assim, mesmo com a autorização de Curitiba não haverá tempo hábil nesta gestão
para compra de móveis. 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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