
 

 

À Sra. Joziane de Cirilo  

Presidenta do Conselho Regional de Serviço Social – CRESS 11ª Região/PR 

 

 

 

 

 

Sirvo-me do presente para encaminhar o Relatório de Gestão/Avaliação da 

Seccional de Londrina, juntamente com o instrumental construído com o setor 

administrativo. Na ocasião, colocamo-nos para maiores informações que 

porventura se façam necessárias.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Marcelo Nascimento de Oliveira 

CRESS 7274 / 11ª Região 

Coordenador Seccional de Londrina 

 

 

  



 

 

RELATÓRIO DE TRANSIÇÃO – SECCIONAL DE LONDRINA 

 

Nós da Coordenação da Seccional de Londrina – Gestão: CRESS Somos 

Todos/as nós: juntos/as para avançar! Temos o prazer em ver a mobilização 

deste coletivo de assistentes sociais, trabalhadores/as que defendem a profissão 

e tecem no exercício profissional a defesa e a materialização cotidiana do Projeto 

Ético Político do Serviço Social.  

É com muito orgulho que estamos neste processo de transição, 

justificando os desafios decorrentes principalmente do agravamento da situação 

de pandemia provocada pelo COVID19. É preciso justificar ainda os 

compromissos desta Coordenação com nossa entidade representativa, tanto na 

perspectiva administrativa, zelando pelas condições e qualidade do trabalho 

reconhecendo os serviços prestados pelos/as trabalhadores, que refletem 

diretamente no reconhecimento da categoria ao nível regional incluindo os 

NUCRES.  

Enquanto dimensão política, a exemplo mobilizar e provocar a base 

quanto à sua capacidade organizativa, procedemos nosso empenho acerca do 

fortalecimento organizativo para o processo eleitoral que resultou na constituição 

de uma Coordenação de forma democrática e colegiada que assumirá os 

desafios futuros no Conjunto CFESS/CRESS, representando e defendendo sua 

área de jurisdição. Mantemos, então, nosso compromisso coletivamente com a 

gestão 2020/2023: “ASSISTENTES SOCIAIS: RESISTÊNCIA É MOVIMENTO”, 

numa construção coletiva que inicia em 27 de abril este processo de transição, 

conforme reunião de coordenação realizada na data de 20 de abril do presente 

ano.  

Considerando a funcionalidade e organicidade da Seccional, no âmbito do 

Conjunto CFESS/CRESS, as ações realizadas pela atual Coordenação devem 

ser destacadas em duas dimensões: Dimensão Política e Dimensão 

Administrativa. 



 

 

A dimensão política está ligada quanto às ações que competem à 

Coordenação numa perspectiva de mobilizar a categoria, fortalecendo as ações 

em defesa da profissão e do exercício profissional, mantendo o seu compromisso 

ético da defesa dos direitos humanos e das políticas públicas lócus em que se 

inserem os/as assistentes sociais na área de abrangência que a Seccional de 

Londrina é responsável, bem como demais frentes construídas politicamente 

com a direção estadual. Hoje a Seccional de Londrina é responsável pelos 

Núcleos de Apucarana, Cianorte, Ivaiporã, Maringá e Paranavaí.  

Das ações políticas realizadas, destacamos a realização de atividades 

planejadas, como: 

2017: 

- Atividade em Defesa do SUAS e trabalhadores/as do SUAS em 

Londrina, que deu início à discussão do Fórum de Trabalhadores/as do SUAS, 

além de participação em ações junto ao CMAS de Londrina referente a entrega 

de cargos por profissionais. 

- Realizamos a defesa da realização do Congresso Paranaense de 

Serviço Social, para ocorrer no ano de 2018. Iniciamos as discussões, 

defendendo esta realização tanto nos plenos como através de nossas reuniões 

de Coordenação; 

- Seminário de Sigilo Profissional, no segundo semestre de 2017, com a 

participação de profissionais de diversas regiões do Estado. Trouxemos Charles 

Toniolo para esta discussão que teve ótima avaliação pelos/as participantes; 

 

2018: 

- Café com Cultura: debate acerca da organização política, com 

participação da representante do CFESS: Daniela Moller, onde houve 

articulação para constituição de CTs na Seccional de Londrina, além de trazer 

os NUCRESS para primeira ação de construção conjunta do planejamento 

coletivo através do Plano de Metas. 



 

 

-  Realização de ações alusivas ao Dia do/a Assistente Social:  

- Atividade em parceria com o NUCRESS para organização da atividade 

alusiva ao Dia do/a Assistente Social em Maringá, com participação do 

Coordenador Marcelo, teve como palestrante a Ex-Presidenta da ABEPSS Maria 

Helena Elpídio Abreu, para debater o tema daquele ano: Nossa escolha é a 

resistência: somos classe trabalhadora!; Participamos através da Coordenadora 

Mileni Secon, também debatendo o tema proposto pelo Conjunto; Em Londrina, 

realizamos a atividade na UEL, em parceria com o Departamento e Colegiado 

de Serviço Social, com participação expressiva de assistentes sociais e 

estudantes, trazendo nomes como: Josiane Soares dos Santos (Presidente 

CFESS: Gestão 2017/2020), Prof. Dr. Renato de Paula (UFG), dentre outros 

nomes de referência estadual, destacando ainda o debate acerca do trabalho em 

rede acerca da população de rua em Londrina. Este assunto permeou várias 

discussões tanto no âmbito da Coordenação quanto no âmbito da COFI. 

- Encontro Regional de Assistentes Sociais do Vale do Ivaí, numa 

articulação entre NUCRESS, UNESPAR Apucarana e Coordenação Seccional 

de Londrina. O debate acerca do Trabalho e Formação Profissional. Contamos 

com apoio e participação da Professora Olegna, Professor Alfredo Batista, 

Professora Inez Rocha (URGS), Professora Melissa Portes (UEL) e 

Representante Daniela Moller do CFESS. 

- Atividades de Estágio nas UFAS em conjunto com a COFI: Apucarana, 

Paranavaí, Maringá; Ivaiporã; (não demos conta de inserir Cianorte, 

considerando que neste ano foi inaugurada a Seccional de Cascavel e não houve 

debate mais amplo por parte da Gestão Estadual, com estudo e plano de apoio 

aos NUCRESS para que esta inserção ocorresse concomitante o plano de 

metas). 

- Representação no Evento: Reflexões Sobre o Serviço Social na Sócio 

Educação, junto a profissionais da região de abrangência da Seccional de 

Londrina, incluindo os NUCRESS, que atuam nos CENSES; 



 

 

-  Participação na mobilização do Fórum de Trabalhadores do SUAS em 

Londrina.  

- Participação em ações articuladas junto aos Movimentos Sociais, como 

o MDH, Ministério Público, GRASS; 

- Ação junto à diretoria do HU-Londrina referente contratação/convocação 

de concurso público e ação da COFI. 

- Participação em ações de Fiscalização junto com Agente Fiscal em 

espaços com demandas que expressaram necessidades de ação política. HU de 

Maringá e Reunião com o NUCRESS de Maringá. 

- 2 Reuniões Ampliadas:  a primeira para eleger membros para o Encontro 

Descentralizado e Nacional do Conjunto; a segunda para discutir proposta de 

anuidade a ser deliberada na Assembleia Geral Ordinária e prestação de contas 

da Seccional. 

- Reunião com secretária de assistência social : Londrina (objetivo de 

articular processo de devolutiva das visitas de orientação e fiscalização - 

atividade ainda pendente). 

 

2019: 

- Atividade Conservadorismo e Religiosidade - no espaço do MARL em 

Londrina com Professoras Olegna e Cláudia Neves, junto ao Planejamento com 

os NUCRESS para o ano de 2019;  

- Solicitação de contribuição quanto a estudo e dados referente ao CRAS 

Moema em Paranavaí, junto à UNESPAR Paranavaí;  

- Participação da Coordenadora Mileni com a Agente Fiscal Jaqueline 

junto a ação agendada com assistentes sociais do Hospital Psiquiátrico de 

Londrina tendo em vista discutir o exercício profissional no HPL. 



 

 

- Atividade alusiva ao Dia do/a Assistente Social em Londrina: Assistentes 

Sociais no Combate ao Racismo, com participação da Assistente Social da 

FIOCRUZ Roseli da Fonseca Rocha. Lembrando que neste dia houve o almoço 

organizado pelo coletivo de assistentes sociais; Participação da Coordenadora 

Rosângela e Alexsandra Moreira junto ao NUCRESS de Maringá para debater o 

tema proposto no Encontro Nacional. 

- Participação de membros da Coordenação em atividades de devolutivas 

das ações de Fiscalização: Apucarana, Rolândia... 

- Parceria/apoio no Congresso Internacional de Serviço Social da UEL, 

para garantir ações estratégicas previstas no Plano de Metas da Seccional, em 

eixos fundamentais: subsidiamos palestrantes, hospedagens através de 

recursos previstos na rubrica da Seccional. 

- 2 Reuniões Ampliadas: a primeira para definir participação de delegados 

da base para os Encontros Descentralizados e Nacional do Conjunto 

CFESS/CRESS e a segunda para prestação de contas. 

- Aniversário 35 anos da Seccional de Londrina em parceria com o 

Coletivo de Assistentes Sociais que organizaram o almoço com roda de samba.  

- Participação do Coordenador Marcelo junto a Agente Fiscal em 

Apucarana e Paranavaí para alinhar informações e tirar dúvidas quanto ao papel 

do NUCRESS e articulação de estratégias para mobilização, fortalecimento e 

recomposição do Núcleo. 

-Participação em duas reuniões do fórum de supervisores/as de estágio 

promovido pela UNESPAR/Apucarana. 

- reuniões com secretária de assistência social : Apucarana (objetivo 

articular devolutiva para profissionais sobre as visitas de orientação e 

fiscalização, pactuar e monitorar o processo de superação das questões 

identificadas no município que se referem ao exercício profissional) 


