Ata Reunião Ampliada de 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 19 de outubro de 2019, às
09:00 horas na sede da Seccional do Conselho Regional de Serviço Social CRESS 11ª Região, situado à Rua Piauí, 399 1º andar, sala 101 – Londrina.
Aos 19 dia do mês de outubro de dois mil e dezoito 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 reuniram-se
membros da Coordenação da Seccional - Gestão 2014/2017 - CRESS Somos Todos
Nós: juntos para avançar: com todos presentes conforme lista de presença em
anexo.Marcelo Nascimento de Oliveira, Marcelo de Oliveira iniciou dando as boas
vinda a todos(as) presentes destacando a presença da Marcia representando a
Gestão do CRESS Curitiba. Na sequencia apresentou a pauta. Apresentação da
gestão CRESS Curitiba, Desafios da gestão da Secciona, apresentação do
planejamento 2020, Celebração dos 30 anos da Seccional, Prestação de contas,
Marcia deu
Desenvolvimento e desdobramentos
Marcia Terezinha se apresentou e deu sequência apresentando as ações que vem
sendo realizada pela gestão “Tempo de resistir nenhum direito a menos” apresentou
as ações do eixo da comissão de Orientação e Fiscalização destacando: as vistias
realizadas, os profissionais alcançados processos instaurados e em andamentos,
encerradas dentre outros conforme planilha a ser disponibilizada; Denuncia Ética,
Desagravo Público e Curso Ética sendo, processos Ética em Movimento, Marcia
pontuou também os dados quantitativos dos processos instaurados, em julgamento
e ações realizadas; apresentou também dados de inscrição e cadastro de 2017 a
2019; foi apresentado dados das anuidades e renegociação, ações que foram
realizadas pele equipe de Curitiba e Seccional que tem sido positivo e contribuído
para a redução da inadimplência, Marcia destacou que anuidade do Paraná é uma
das mais caras do pais o que dificulta o pagamento neste sentido a gestão tem
mantido o congelamento das anuidades e vai propor em assembleia essa proposta
de manutenção, Mileni interveio que tem rebatido as criticas de profissionais,
pontuado sobre a importância do conjunto em garantia da defesa da profissão, e
sem conselho não tem regulamentação profissional, outros profissionais presentes
se manifestaram neste sentido refletindo sobre importância do conselho e nosso
papel na defesa do mesmo, Adreliane, Liane, Rosangela, dando sequência, Marcia
apresentou o Resultado na arrecadação; apresentação da ações de educação
permanente o material produzido: Cress em Movimento, Projeto Ser Assistente
Social, Participação no Encontro Nacional Descentralizado Região Sul, 7 Congresso
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Paranaense que contou com 602 participantes e para encerrar proposta do
Seminário de Direitos Humanos com indicativo a ser realizado em Foz do Iguaçu em
dezembro, Marcia falou do processo eleitoral para próximo ano que será eletrônico e
haverá um reunião aberta em Curitiba para discutir o processo eleitoral .2., Marcelo
deus sequência apresentado o Planejamento Seccional 2020, destacou que
planejamento é pautado e guiado pelos eixos Planejamento Monitoramento e
Avaliação conforme deliberação do conjunto assim é elaborado o planejamento da
seccional em conjunto com os Nucress; foi destacado ou prazo para os núcleo
enviar suas proposta de 03 a 7 de outubro, foi pontuado ainda a fragilidade na
comunicação entre Nucress, Seccional e Sede, Rosangela pontuou que temos que
clarear o papel das Secionais do Nucress, Marcelo destacou que houve avanços,
embora ainda a dificuldades, Rosangela pontuou preocupações de detalhes que são
importantes, Rosangela destacou ações realizadas, sobre tudo a atividade alusiva
ao dia do/as Assistentes Socais com envolvimento de um grupo que contribuiu de
forma organizativa, participativa para que o evento acontecesse, Marcelo continuou
apresentando o planejamento com destaque para ações a serem realizadas e que
valorizando as ações realizadas e que deram certo durante o ano, Paranavai não
enviou planejamento diante disso foi proposta fazer um contato para viabilizar o
envio e ate mesmo assegurar algumas ações para 2020, Marcelo vai tentar novo
contato para retomar essa questão, ao adiante o tempo não foi possível repassar
todos os Nucress porém será disponibilizado para que todos(as) tenham acesso.3.
Aniversario da Seccional, no dia 12 de dezembro será o aniversario de 30 anos da
seccional, Rosangela explicou como foi esse surgimento a partir da APAs que foi a
linha de frente para construção desse espaço, na destaca de 90 com a diluição da
APAs se constitui a Seccional sedo a protagonista das lutas dos profissionais, por
isso é importante nos celebrarmos toda essa história com conquista desde as
décadas de 1960; Proposta de data dia 7 de dezembro, Marcia T. sugeriu fazer
reformulação no planejamento para apresenta para Curitiba, quanto aos locais
Marcelo sugeriu fazer um levantamento, Marcia Lopes disponibilizou a chácara e
também a fazer o prato o dia, comissão:(Mileni, Carlos, Rafa, Marcia Lopes,
Rosangela).Marcia Lopes solicitou a palavra; sobre o processo eleitoral, tem
conversado com varias pessoas e pontuou para Ester sobre a preocupação da falta
de debate amplo com a categoria sobre o processo, Marcia T. informou que haverá
uma reunião dia 09 de novembro na APP-Curitiba, o Conselheiro responsável e que
compõe a comissão é o Alexandre Macedo, Mileni informou já foi pensado e será
feito uma reunião ampla para discussão do processo eleitoral, e a proposta é que
seja dia 30 de novembro as 09hs. Indicado Patrícia Gonçalves para presidir
Não havendo mais a tratar a reunião foi encerrada pelos presentes e eu Daniel
Soares da Silva, Secretário da Gestão CRESS somos todos nós: juntos para
avançar, lavrei esta ata que irá assinada por mim e pelos demais presentes.
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