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Reunião de Diretoria - Ata 007/2020 (por videoconferência)  

(06 de maio de 2020) 

 

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte, às 14 horas e 30 minutos, realiza-se através da 1 

modalidade videoconferência a sétima reunião de Diretoria do CREF2/RS do ano, tendo em vista a 2 

Declaração de Emergência em Saúde Pública pela Organização Mundial da Saúde em virtude do 3 

surto de COVID-19, bem como o Decreto nº 55.128 do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e 4 

a necessidade de tomar medidas de isolamento para evitar a propagação do surto supra referido. 5 

Participam da presente reunião: José Edgar Meurer, Giovanni Bavaresco, Alessandro de Azambuja 6 

Gamboa, Alessandro de Freitas Gonçalves, Cláudio Renato Costa Franzen, Eduardo Merino e 7 

Luciane Volpato Citadin. Comunicados: a) Portaria 2020/000242: Considerando a necessidade da 8 

substituição da Chefe do Departamento de Registro durante o período de ausência da mesma, em 9 

virtude de atestado médico apresentado antes da licença maternidade, restou definido por portaria, 10 

datada de 18 de março de 2020, que o servidor André Luis Garcia Wallauer, assumisse as 11 

respectivas funções inerentes ao cargo, ad referendum a digníssima Diretoria. 1) Inclusão de 12 

assuntos em pauta: a) Processos CREF2/RS: Considerando solicitação do Conselheiro Eduardo 13 

Merino no que tange aos Processos do CREF2/RS, de que seja realizada reunião plenária de 14 

julgamento decide a Diretoria por determinar que o Departamento de Informática tome as 15 

providências necessárias para implementar o determinado pela Diretoria. b) Normatização das datas 16 

de vencimento para registros novos de Pessoa Física e Pessoa Jurídica do CREF2/RS: 17 

Considerando as Resoluções do CREF2/RS 161/2019 e 162/2019, onde consta em seu Art. 3º “que 18 

as pessoas registradas em 2020 pagarão o valor da anuidade na proporcionalidade dos duodécimos 19 

correspondentes aos meses restantes ao fechamento do exercício, sem os descontos previstos no 20 

artigo 2º, com vencimento no último dia do mês seguinte ao do registro”, sendo que as anuidades de 21 

2020 foram prorrogadas, no caso das Pessoas Físicas para 30 de junho de 2020 e Pessoas Jurídicas 22 

para 31 de julho de 2020, resta decidido que será acompanhada a curva do Coronavírus, sendo que 23 

em 15 de junho será revista a prorrogação ou não. 2) Prorrogação do prazo para pedidos de Baixa 24 

do CREF2/RS: Considerando a Resolução CREF2/RS 104/2016, a qual define que os requerimentos 25 

protocolados até 31 de março do corrente ano, se deferidos, isentarão o pagamento da anuidade do 26 

exercício, bem como que nos casos dos requerimentos protocolados após esta data será devida 27 

anuidade no valor integral, bem como ponderando que documentos encaminhados com pedido de 28 

baixa foram protocolados após a data pré-estabelecida em razão do COVID-19, devido ao fato de que 29 

o Conselho estava fechado por tempo determinado conforme decreto municipal com tal decisão, 30 

decide a Diretoria por AUTORIZAR que se utilizem as mesmas datas de vencimento das anuidades, 31 

conforme determinado pela Diretoria no item 2. 3) Retorno das atividades de fiscalização e de 32 

atendimento no CREF Serra - Caxias do Sul: Considerando solicitação da Comissão de Orientação 33 
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e Fiscalização em sua última reunião (por videoconferência) datada de 29 de abril do corrente ano, 34 

mediante retorno das atividades nos estabelecimentos de Educação Física em determinadas 35 

localidades no interior do Estado, em especial nas cidades da Serra, os membros da comissão 36 

debateram acerca da possibilidade de retorno das atividades de fiscalização e atendimento presencial 37 

na sede do CREF Serra, bem como os termos utilizados na Portaria 2020/000244, que atribui aos 38 

funcionários o regime de teletrabalho durante a sua vigência até 17 de maio de 2020 ou nova 39 

alteração. Mediante tal situação a referida comissão questiona como será organizado do ponto de 40 

vista administrativo o retorno das atividades de competência desta Autarquia.  No que tange a 41 

abertura do CREF Serra restou definido para o dia 21 de maio do corrente ano, com o retorno das 42 

férias dos funcionários responsáveis pelo posto de atendimento presencial de Caxias do Sul, bem 43 

como com a devida divulgação no site do Conselho, decide a Diretoria por autorizar a abertura da 44 

sede de Caxias no Sul.  4) Lives na conta oficial do Instagram do CREF2/RS:  Considerando 45 

solicitação da Comissão de Orientação e Fiscalização em sua última reunião (por videoconferência) 46 

datada de 29 de abril do corrente ano, a referida comissão diante dos questionamentos realizados por 47 

Profissionais e donos de estabelecimentos sobre a veracidade da informação divulgada na “LIVE” 48 

transmitida no dia 28/04 às 17 horas, a partir da conta oficial deste Conselho no Instagram, de que 49 

estaria permitida a prestação de serviços de Personal Trainer em Porto Alegre e Região 50 

Metropolitana. Diante de tal situação a Comissão solicita que a Diretoria providencie uma publicação 51 

retificando a equivocada informação, pois, como se observa no Decreto Municipal 20.534 e nos 52 

Decretos Estaduais 55.154 e 55.184, estas atividades seguem vedadas pelo poder público podendo, 53 

inclusive, os responsáveis pela prestação dos serviços serem responsabilizados pelo Município. Além 54 

disso, sugere que as próximas transmissões ao vivo, em nome do CREF2/RS, tenham um roteiro 55 

predefinido com base nos posicionamentos formais da instituição, bem como com informações e 56 

dados apurados, especialmente no conteúdo que se refira a atual pandemia, decide a Diretoria que o 57 

presidente entrará em contato com os conselheiros a fim de orientar tais pronunciamentos. 5) 58 

Reabertura da sede do CREF2/RS Decide a Diretoria por reabrir a sede de Porto Alegre/RS de 59 

forma presencial, no horário das 10 as 16 horas, de forma ininterrupta. Fica limitado o trabalho a no 60 

máximo 10 funcionários concomitantemente Incluídos os terceirizados), devendo ser designados tais 61 

funcionários em escala elaborada pela presidência, após escala apresentada pela gerências. 62 

Permanece vedada a realização de reuniões presenciais, de qualquer natureza, bem como fica 63 

restrita a circulação de Conselheiros a no máximo 3 ao mesmo tempo. Ainda, durante o período ficará 64 

interditado e com proibição de utilização o refeitório, bem como é proibido o preparo e utilização de 65 

café coletivo, de alimentos de quaisquer natureza na sede de autarquia, bem como não será 66 

fornecida água coletivamente, devendo tanto servidores quanto registrados consumir apenas água 67 

que porventura tragam para uso próprio, vedado seu compartilhamento. Os setores onde for possível 68 

a aplicação do regime de teletrabalho deverão manter tal regime de atuação. O retorno das atividades 69 

ou sua suspensão fica condicionado ao regramento da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. 6) 70 

Denúncias recebidas por conselheiros: Reitera a Diretoria que as denúncias deverão ser 71 

encaminhadas pelos canais competentes, a fim de evitar que algumas denúncias “passem na frente 72 
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das demais em ordem cronológica”. 7) Vale Alimentação de servidor em licença: Decide a Diretoria 73 

por incluir tal solicitação na negociação do dissídio coletivo.  8) Formaturas sem colação de grau: 74 

decide a Diretoria que deverão ser seguidos os critérios adotados por cada Universidade. 9) 75 

Revigoramento de baixas: resta definido que nos revigoramentos será cobrada anuidade 76 

proporcional aos meses restantes para o fechamento do exercício 10) Assuntos Gerais: o 77 

conselheiro Giovanni falou sobre a questão das piscinas.  78 
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