Ata da Primeira Reunião Ampliada do ano de 2019 da Coordenação da
Seccional do Conselho Regional de Serviço Social – CRESS 11ª Região,
Gestão CRESS somos todos nós: juntos para avançar - 2017-2020, convocada
para o dia 15 de junho de 2019 às 09 horas, na sede da Seccional de Londrina,
situada à Rua Piauí, 399 1º andar, sala 101 – Londrina.
Aos 15 dias do mês de junho dois mil e dezenove às 09:00 horas 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, Daniel Soares da Silva, Luana
Garcia Campos, Milênio Alves Secon. Também esteve presente membro da diretoria
estadual, Fernando Câmara, representando a Gestão 2104/2017- Nenhum Direito a
Menos. O Coordenador Marcelo iniciou dando as boas vindas aos participantes e
explicando o objetivo da reunião, os pontos de pauta e em seguida foi realizado uma
breve apresentação dos presentes. Marcelo apresentou os seguintes pontos de
pauta: 1) Prestação de contas e 2) Eleição para delgado(a) titular de base para o
Encontro Descentralizado que ocorrera no dias 25 a 28 de agosto em Porto Alegre e
do Encontro Nacional que ocorre em Belém do Pará de 05 a 08 de setembro.
1. Prestações de Contas do CRESS-PR: Fenando realizou a prestação de contas
destacando as principais despesa e investimento do CRESS-PR, o apoio à
formação, aos eventos e reuniões realizadas. Marcelo deu continuidade
apresentando as ações também realizadas pela Seccional de Londrina,
considerando as ações políticas e administrativas conforme plano de metas da
Seccional. O Coordenador deu ênfase às atividades realizadas com a categoria, o
encontro realizado com os NUCRESS em março de 2019, a pareceria e
disponibilização da sede da Seccional para organizações que defendem direitos
como é caso do Fórum Municipal de Trabalhadoras(es) do Suas em Londrina,
Marcelo destacou que esse é um ano de organização do processo eleitoral para
nova gestão do Conselho e Seccional, reafirmando que se dispor à gestão é um
desafio para quem se propõe a defender a profissão, mas, que traz contribuições
significativas quanto ao fortalecimento da categoria; em seguida apresentou a ação
de devolutiva das ações de fiscalização da Seccional junto ao NUCRESS de
Apucarana, através da Agente Fiscal Jaqueline e Coordenadora Mileni, ressaltando
que em Londrina foi efetuado tentativa, todavia, essa atividade não foi possível
devidas dificuldades, dentre elas, a gestão do município não conseguiu articular com
os profissionais. A Agente fiscal Bruna contribuiu relatando como tem sido as ações
de fiscalização e das devolutivas bem como as demais ações desencadeada pela
COFI, nos município de reponsabilidade da Seccional da Londrina, atualmente
organizadas em frentes de trabalho de acordo com as demandas elencadas;
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ressaltou para os presentes sobre a área de abrangência da Seccional, bem como
está organizado o trabalho da fiscalização entre o planejamento e as prioridades
para se dar conta do mesmo. Luana Garcia contribuiu explicando como se dá essas
frentes de trabalho que são direcionadas a partir das deliberações do Encontro
Nacional e também conforme as demandas que surgem na COFI. Marcelo deu
continuidade à prestação de contas da Seccional, detalhou os gasto com a
organização da infraestrutura dos espaços da Seccional. Em relação ao espaço da
Seccional situado à Rua Maranhão, surgiram questionamentos pelos presentes
quanto à possibilidade de locação ou venda com a utilização do recurso em prol da
Seccional. Fernando esclareceu que é possível sim a locação do espaço, todavia o
que tem deliberado no caso de venda, no momento, é a disponibilidade do uso do
recurso como garantia para acesso ao Fundo do CFESS com a possibilidade de
compra da Seccional Cascavel embora não haja deliberação para uso com a compra
da Seccional. Marcelo explicou como é realizado o trabalho da Seccional no setor
financeiro, sendo os pagamentos sempre direcionados ao que foi planejado. Em
seguida, Marcelo falou da participação do CRESS no lll Congresso Internacional de
Política Social, sendo que o CRESS terá representantes nas mesas, além de
possiblidade de ter um stand nos dias do evento para que seja apresentado
materiais construído pelo Conselho. A Assistente Social Alexandra Moreira solicitou
devolutiva, assim que possível, em relação ao destino da antiga sede da Seccional
da Rua Maranhão e, que caso a mesma seja vendida, entende que essa destinação
de recurso deve ser para a Seccional, posicionamento este compartilhado pelos
demais presentes. O Assistente Social Carlos também reforçou a compreensão de
utilizar o investimento na melhorias de espaços da Seccional de maneira que a
Seccional tenha condições de ampliar as instalações para melhor contemplar as
requisições da categoria na região. Neste sentido o profissional e a base presente
defenderam cem por cento da destinação deste recuso para Seccional Londrina,
Bruna levantou que é importante mesmo esse recuso para a Seccional, tanto pela
construção histórica quanto pelo que em caso de venda o valor que venha ser
arrecadado com é relativamente baixo. A Coordenadora Mileni também reafirmou
sua contribuição neste quesito e avaliou ser interessantes a Seccional ter um espaço
para uso da categoria para reuniões, eventos e na venda que o recurso seja
destinado para investimento na melhoria da Secional. Dentre outras dúvidas
surgidas, como a de possibilidade do Conselho ter carro próprio, Marcelo esclareceu
que esse processo é mais complexo, porque envolve também contratação de
motorista e outros fatores jurídicos. Na sequência, deu-se início às eleição delegado
da base para participação nos Encontros Descentralizado e Nacional do Conjunto
CFESS/CRESS.
2. Eleição de delegado titular e suplente para o encontro Descentralizado e
Nacional; Marcelo esclareceu que dia 29 de junho haverá Assembleia em Curitiba e
atividade com os NUCRESS em Curitiba, enquanto dia 30 de junho, haverá o
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processo de alinhamento das discussões sobre as pautas do Descentralizado e
Nacional. Deliberação, Alexandra Aparecida de Jesus Moreira foi eleita como Titular
de base e João Ferraz como Suplente de base. Para representar a Coordenação
Marcelo Nascimento de Oliveira será o Titular e Luana Garcia Campos como
Suplente. Também encaminha-se o posicionamento da Coordenação e demais
presentes pela ampliação da participação dos suplentes, além dos titulares,
considerando a importância de fortalecimento da participação e de organização
política da categoria na aproximação ao conjunto.
Informes: Considerando a necessidade de discussão acerca da representação do
CRESS na educação, o profissional Carlos Roberto de Oliveira levantou essa
discussão refletindo os avanços de empresas de Educação como Grupo Kroton. O
professional destacou sobre a urgente necessidade de se discutir a questão da
educação enquanto espaço de atuação dos profissionais e a necessidade de se ter
representação no Conselho Municipal de Educação, destacando que isso pode ser
um espaço de luta para fortalecer a atuação da categoria neste espaço; Marcelo
relatou que já temos sido provocado sobre isso por outros profissionais, Daniel
sugeriu e provocou se Carlos teria condições de fazer essa representação, o mesmo
esclareceu que não é possível pois já esta como representante de professores. Na
sequencia levantou-se outras possibilidades e nomes. Bruna destacou que é
importante fazer um encontro de alinhamento como essas pessoas, Daniel reforçou
essa importância mais que de imediato diante dos prazos o levantamento nomes de
profissionais do setor e convite para realizar reunião na sexta feira dia 20 de junho
às 17h3min. Por não ter mais nada a relatar deu-se por encerrada a reunião.

_________________________________________________________________________________________
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

