Ata da 34ª 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 29 de Abril 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 29/04/2017 da reunião ordinária de diretoria da
Seccional do CRESS.
1) Discussão sobre o Dia do Assistente Social 2017, articulação e organização
com as UFA’s. Foi realizado contato com Coordenador de Curso da
UNESPAR/Apucarana e já encaminharam projeto. Com relação a UEL, foi realizado
o contato com a Professora Sandra Cordeiro que ficou responsável pela reserva de
Auditório ou Sala. Deliberações/Encaminhamentos: O tema alusivo em Apucarana
será encaminhado através de projeto para Curitiba pelo Coordenador Marcelo. O
tema alusivo ao dia do assistente social será realizado pelo Professor Alfredo Batista
na UEL, no dia 22, e o projeto também será encaminhado para o GT do dia do
Assistente Social.
. 2) Transição da Coordenação Gestão Mostra Tua
Face: vem para mobilização com a Gestão CRESS Somos todos nós: juntos
para avançar! discussão referente a reunião conjunta para transição entre gestões.
Deliberação: Considerando agendas e compromissos pelos membros, fica definido
que a ação de transição ocorrerá no dia 13 de maio durante a inauguração da nova
sede da Seccional. 3) Encerramento de obras e organização para inauguração
da nova sede, prevista para o dia 13 de maio de 2017. De acordo com a
Coordenadora Alexsandra a obra está finalizada e o arquiteto Douglas
(Responsável) já esteve na visita de encerramento e encaminhará o relatório para a
Seccional e Curitiba dando retorno acerca da finalização. Também serãos
necessárias providências de frete para retirada de entulhos e encerramento de obra,
além da realização de serviços de limpeza para inauguração. Também serão
necessárias providências de frete para encaminhamento da mudança; e
transferência de linha telefônica e internet. Deliberações /Encaminhamentos:
Coordenadora Alexsandra realizará o encaminhamento da parte de encerramento de
obras (retirada de entulho e limpeza da sala) juntamente com o Caio
(administrativo), contratação
de frete para
retirada do
entulho e
mudança; Coordenador Marcelo ficará responsável pela requisição de transferência
de linhas telefônicas e de internet para nova sede. 4) Inauguração da nova Sede
da Seccional Londrina. Após a discussão referente encerramento de obras e
limpeza da nova Sede, foi importante refletir o convite e organização da solenidade
de inauguração. Deliberações /Encaminhamentos: Coordenadora Rosângela
ficará responsável pela organização e contratação de empresa para servir o café da
manhã referente à inauguração (previsão para 60 pessoas); Coordenador Marcelo
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ficará responsável pelo encaminhamento de ofícios de convite de inauguração para
entidades, UFA’s e NUCRESS; Coordenadora Patrícia e Roselaine ficarão
responsáveis pela decoração da sala; Coordenador Marcelo fará contato com a
gerência em Curitiba solicitando agilidade da divulgação no site e encaminhamentos
com Gestão para a solenidade de entrega de carteirinhas.
5) Representação do CRESS no Conselho de Habitação de Londrina. Professora
Sandra Cordeiro realizou contato com a Coordenação solicitando que o CRESS
proceda indicação de suplente junto ao Conselho Municipal de Habitação
considerando
que
está
sobrecarregada
com
a
função.
Deliberação/Encaminhamentos: Coordenadores Marcelo e Rosângela ficaram
responsáveis pelo encaminhamento com a nova gestão a partir do dia 15 de maio.
6)Discussão acerca dos desdobramentos referente à participação na Reunião
com a Penitenciária Estadual de Londrina - PEL II. Coordenadora Rosângela
explica os desdobramentos da reunião realizada no dia 27 de abril, na qual
participou juntamente com representantes de entidades de defesa de Direitos
Humanos em vistoria à instituição. Informou sobre as adequações que foram
realizadas na perspectiva de organização e atendimento aos direitos humanos e
situação carcerária da PEL II. Deliberações /Encaminhamentos: Coordenadora
Rosângela ficará responsável pela socialização do relatório que será construído
coletivamente pelas entidades que participaram da visita. Não havendo mais a tratar
a reunião foi encerrada pelo Coordenador eu Alexsandra Aparecida de Jesus
Moreira lavrei esta ata que segue assinada por mim e pelos demais presentes.

_________________________________________________________________________________________
ENDEREÇO: Rua Monsenhor Celso, 154 - 13º andar - Centro - Curitiba – PR - CEP- 80010-913
FONE/FAX: (41) 3232-4725 Site: www.cresspr.org.br E-mails: Contato: contato@cresspr.org.br Financeiro:
financeiro@cresspr.org.br Cadastro: cadastro@cresspr.org.br Fiscalização: fiscalizacao@cresspr.org.br Seccional de
Londrina: dscress11@sercomtel.com.br

