Memória da 23ª Reunião Ordinária da Coordenação da Seccional de Londrina
do Conselho Regional de Serviço Social – CRESS 11ª Região/PR, Gestão:
CRESS somos todos nós: juntos para avançar - 2017-2020, convocada para o
dia 06 de fevereiro de 2019, às 17:30 horas na sede da Seccional, situada à Rua
Piauí, 399 1º andar, sala 101 – Edifício São Paulo Towers, Londrina.
Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às 17:30minutos
reuniram-se, na sala de reuniões da Seccional de Londrina do Conselho Regional de
Serviço Social – CRESS/PR, situado a Rua Piauí, 399, 1º andar, sala 101 –
Londrina-PR, membros da Coordenação da Seccional - Gestão 2014/2017 - CRESS
Somos Todos Nós: juntos para avançar: Marcelo Nascimento de Oliveira, Rosangela
Aparecida de Souza Costa Andrean, Luana Garcia Campos, Mileni Alves Secon e
o/as trabalhador/as Rafael Ramos Nogueira, Jaqueline Zuin e Bruna Viana. E como
convidada a professora Mabel Torres. O Coordenador deu início à reunião que teve
os seguintes pontos de pauta, discussão e deliberações:

1. PAUTA: Congresso Internacional de Política Social e Serviço Social, promovido
pelo Curso de Serviço Social em conjunto com outras áreas da UEL.
1.1 – Discussão: Professora Mabel apresentou a proposta do Congresso e trouxe
algumas solicitações: CRESS compor a mesa de abertura, além de realizar apoio
financeiro para compra de passagens e ou outra forma de contribuição e material
para montagem das pastas.
Deliberação: Encaminhar ofício ao CRESS solicitando a parceria, junto ao oficio
anexaremos a ata com a aprovação desta.

2. PAUTA: Administrativo Seccional:
2.1 – Discussão: Em razão do administrativo da Seccional ter assumido atividades
até então desempenhada pela Sede a compra de passagens tem resultado em
atrasos e isso influencia o processo de trabalho da fiscalização. Deliberação:
manter a deliberação de que a compra de passagem e reserva de hotel quando da
necessidade de deslocamento será realizada pela Sede como já apresentado na ata
de dezembro de 2018. Rafael ficará encarregado da compra de passagem das
fiscais enquanto da coordenação ficará coma Sede.
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3. PAUTA: Devolutivas das ações de fiscalização
3.1 Londrina e Apucarana. Discussão: Convidar Esther Luiza de Souza Lemos para
contribuir com uma palestra a ser realizada pela COFI sobre as ações de
fiscalizações realizadas na SMAS nos equipamentos, Cras, Creas, Centro Pop.
Estendendo essa atividade para o município de Apucarana. Deliberação: A
coordenadora Mileni fará o contato com Esther para a realização da atividade em
Londrina e em Apucarana a coordenadora Mileni fará o debate. Caso Esther Luiza
de Souza Lemos não possa faremos outra escolha de nome.
3.2 Discussão: Não houve manifestação do Nucres sobre as ações desenvolvidas
durante o Evento sobre Saúde em Maringá e Mandaguari também não se
manifestou enquanto Nucress para desenvolver a atividade conjunta. Deliberação:
Não haverá ação nesse momento ficando agendada reunião entre Seccional
Londrina e Nucress para o primeiro semestre a ser agendada.
4 PAUTA: Atividade alusiva os dia do Assistente Social: Discussão: Realização de
uma atividade cultural e outra teórica. Deliberação: Montar comissão cultural para
realização da atividade cultural e agendar nova reunião para planejar o evento
teórico.
5 – PAUTA: Seminário Nacional Socio-jurídico: Deliberação: Coordenadora
Mileni Secon participará como representante da Seccional Londrina.
Não havendo mais a tratar a reunião foi encerrada pelos presentes e eu Mileni Alves
Secon, Coordenadora da Seccional de Londrina, Gestão CRESS somos todos nós:
juntos para avançar, lavrei esta ata que irá assinada por mim e pelos demais
presentes.
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