
Reunião de Diretoria - Ata 009/2020 (Por videoconferência)

(27 de junho de 2020)

Aos vinte  e  sete  dias  do  mês de  junho  de dois  mil  e  vinte,  às  10 horas,  realiza-se  através  da

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

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

surto de COVID-19, bem como o Decreto número 55.128 do Governo do Estado do Rio Grande do

Sul  e  a  necessidade de tomar  medidas de isolamento para evitar  a  propagação do surto  supra

referido. Participam  da presente reunião: José Edgar Meurer, Giovanni Bavaresco,  Alessandro de

Azambuja Gamboa, Alessandro de Freitas Gonçalves, Eduardo Merino e Luciane Volpato Citadin.

Comunicados: a) Procedimentos para a realização de visitas de orientação pelo Departamento

de Orientação e Fiscalização com os Conselheiros do CREF2/RS: Considerando a apreciação do

item 2 da Plenária nº 208/2020, ocorrida durante a reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização

– COF do dia 24 de junho, bem como as atribuições da COF, em especial sua responsabilidade no

sentido  de  estabelecer  os  procedimentos  para  a  realização  de  visitas  a  serem  efetuadas  pelo

Departamento de Orientação  e Fiscalização em conjunto  com os  Conselheiros  do CREF2/RS,  a

referida  Comissão  informa  que  se  coloca  à  disposição  dos  Conselheiros  que  optarem  por,

voluntariamente,  realizar  tais  visitas  e  produzir  os  documentos  que  serão  indispensavelmente

utilizados  para  o  registro  das  mesmas.  Comunica  ainda,  por  oportuno,  que  as  diretrizes  para

realização  de  tais  ações  serão  estabelecidas  em  parceria  com  o  respectivo  Departamento  de

Orientação e Fiscalização. b) Pareceres e julgamentos FIS: Durante a mesma ocasião relatada no

item supra, tendo em vista também a necessidade de julgamentos dos Processos Administrativos de

Fiscalização  -  PAD-FIS,  bem  como  a  distribuição  e  aprovação  dos  pareceres  relativos  a  tais

processos, a Comissão de Orientação e Fiscalização reconhece a possibilidade de tal realização,

contudo,  aguarda  a  autorização  para  retomada  da  contagem  dos  prazos  administrativos  pelo

Departamento de Orientação e Fiscalização – DEFOR. 1) Inclusão de assuntos em pauta: a) Pelo

conselheiro Giovanni foi incluída em pauta a necessidade que o CREF2/RS tome providências para

melhor utilização das redes sociais do CREF, bem como se utilize tais plataformas de forma racional e

organizada, em especial neste período de pandemia. Restou aprovado que não deverá ser renovado

o contrato 2017/000023, bem como define que seja realizado, com urgência estudo das necessidades

do CREF para que seja contratado serviço realmente necessário e eficiente em face das demandas

do  CREF  a  ser  realizado  pelos  conselheiros  Giovanni  e  Alessandro  Gonçalves.  2)  UBER

PERSONAL:  Considerando solicitação  de membro  da  Comissão  de  Ética  Profissional  durante  a

Reunião Plenária 208/2020 desta Autarquia, ocorrida em 13 de junho do corrente ano, o qual relatou

o  surgimento  do  aplicativo  “Uber  Personal”,  bem como sua  popularização  em território  nacional,
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propondo  que  tal  questão  fosse  discutida  em Comissão  pertinente,  bem como  em Reunião  de

Diretoria, decide a Diretoria por determinar seja o assunto tratado junto ao CONFEF, eis que se trata

de assunto de abrangência nacional.  3) Data Base dos empregados do CREF2/RS 2020/2021:

Considerando  tratativas  realizadas  junto  a  Comissão  dos  representantes  dos  empregados  deste

Conselho  com a  Presidência  para  definir  os  termos  do  Acordo  dos  empregados  do  CREF2/RS

2020/2021, bem como a minuta do mesmo, decide a Diretoria por referendar a mesma em seus

exatos termos. Por unanimidade foi referendada a decisão.  4) Representação do CREF2/RS no

Comitê de Crise da Educação Física na COVID-19: Considerando o Comitê de Crise da Educação

Física  na  COVID-19,  formado  por  membros  do  CREF2/RS,  da  APEF-RS,  da  ACAD  Brasil,  do

SINPEF/RS e da FIEP-RS, cujo principal objetivo é garantir que todos os estabelecimentos da área

permaneçam  abertos,  proporcionando  espaços  de  promoção  da  saúde  para  a  população,

contribuindo com o planejamento das próximas ações a serem tomadas visando a manutenção das

atividades dos profissionais de Educação Física no Rio Grande do Sul, bem como a indicação do

Conselheiro Alessandro de Azambuja Gamboa para representar  o CREF2/RS no referido comitê,

decide a Diretoria por referendar a indicação do conselheiro Gamboa.  5) PORTARIA CONFEF N

234/2017  –  Define  os  procedimentos  para  Registro  de  Título  de  Especialista  no  sistema

CONFEF/CREFs:  Considerando Portaria publicada em 13 de março de 2017 no que se refere aos

procedimentos para Registro do Título de Especialista no sistema CONFEF/CREFs, disponível na

página  eletrônica do  CONFEF  com  o  devido  protocolo  para  que  o(a)  profissional  possa  assim

requerê-lo, mediante o devido encaminhamento ao CREF de sua respectiva região de abrangência,

efetuando o  direcionamento  ao  Departamento  de  Registro  dos  documentos  a  serem analisados,

conforme procedido pela  Profissional Caroline Rosa Muraro   –  CREF 023767-G/RS,  tendo seu

Requerimento de Registro de Especialista sido protocolado em 15 de junho do corrente ano com

solicitação de avaliação por parte do CREF2/RS, decide a Diretoria por encaminhar aoconselheiro

Merino  para  análise.  6)  Processo  de  Sindicância:  Considerando  solicitação  do  Departamento

Jurídico no que se refere aos  Processos 5002394-50.2019.4.04.7122 (RAFAEL DE VARGAS DOS

SANTOS) e  5010169-49.2019.4.04.7112  (CINESIO  VIDA  PRESTADORA  DE  SERVIÇOS  DA

EDUCAÇÃO FÍSICA LTDA), decide a Diretoria por aprovar a abertura de sindicância.  7)  Carta do

Conselheiro Leomar Tesche: Considerando proposta redigida e assinada pelo Conselheiro Leomar

Tesche,  formalmente  endereçada  ao  Presidente  desta  Autarquia  após  a  realização  da  reunião

Plenária  do  Conselho,  ocorrida  em 13  de junho  de  2020,  a  qual  aborda  a  questão  relativa  aos

ressarcimentos efetuados aos Conselheiros em virtude do deslocamento dos(as) mesmos(as) nas

mais diversas reuniões e eventos decorrentes de convocação efetuada pelo CREF2/RS, bem como

ponderando  as  Resoluções  CREF2/RS 165/2019  e  166/2019  decide  a  Diretoria  por  nomear  o

conselheiro Alessandro Gonçalves para relatar proposta de alteração normativa quanto ao tema.  8)

Uso  da  plataforma  Google  Classroom:  Considerando  solicitação  efetuada  durante  a  reunião

004/2020 da Comissão de Educação Física Escolar, ocorrida em 25 de junho de 2020, a qual sugere

a realização de Live no Instagram do Conselho abordando o uso da plataforma Google Classroom,
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Informa a Diretoria que já foi realizada tal live. 9) Protocolo elaborado pela Comissão de Educação

Física Escolar: Considerando solicitação do Conselheiro Clery Quinhones de Lima constante em ata

decorrente  da reunião da Comissão de Educação Física Escolar,  tratando-se da mesma ocasião

relatada no item “8” acima, o qual requer esclarecimentos sobre a elaboração de um Protocolo na

Educação Física Escolar visando a volta as aulas pós-pandemia, tendo em vista que o documento

denominado “Protocolos de Retorno” é uma iniciativa da Comissão de Educação Física Escolar, não

interferindo no Comitê de Crise do próprio CREF2/RS, em tal sentido decide a Diretoria por realizar

reunião onde deverá participar a presidente da Comissão de Educação Física Escolar com o Comitê

de  Crise  a  fim  de  alinhar  o  tema. 10)  Solicitação  para  gasto  com  compra  de  selos

comemorativos:  Considerando solicitação  do  Conselheiro  Clery  Quinhones  de  Lima  referente  a

evento agendado inicialmente para janeiro de 2021 na cidade de Foz do Iguaçu/PR, onde se prevê o

lançamento de selos comemorativos à Educação Física e aos Esportes, bem como ponderando que

em tal ocasião o CREF2/RS poderá publicar o selo já considerando os 30 anos do surgimento da

Quilisport  de  Santa  Maria,  entidade  que  divulga  a  Educação  Física  conforme  ressaltado  pelo

Conselheiro acima indicado, não deixando de ressaltar que, se aprovada a demanda em tela, esta

Autarquia  terá  um gasto mínimo de  R$ 500,00  (quinhentos reais),  pois  sob hipótese  alguma se

permite a aquisição de quantidade inferior a 10 (dez) folhas, podendo haver investimento superior no

caso de aquisição em maior escala, assim sendo decide a Diretoria por unanimidade por negar o

pedido.11) Alteração do Plano de Cargos e Salários:  Pelo presidente foi trazida para análise da

Diretoria Decisão Ad referendum relativa a alteração necessária do Plano de Cargos e Salários desta

Autarquia. Tendo em vista a necessidade de implantação do novo sistema de informática, bem como

demandas relativas a desenvolvimento, infraestrutura e implantação de redes e sistemas, em especial

neste período de pandemia,  se fez necessária a alteração do PCS, com criação da Gerência de

Infraestrutura,  Projetos,  Desenvolvimento  e  Suporte,  a  fim  de  operacionalizar  e  implantar  as

alterações e adequações necessárias, o que importou na extinção da Assessoria de Informática, em

1º de junho de 2020, data da Decisão Ad Referendum que aprovou tal alteração. Após a explanação e

discussão dos motivos  a  decisão Ad referendum foi  aprovada de  forma unânime,   bem como a

alteração  do  plano  de  cargos  e  salários,  de  forma  temporária,  para  implantação  de  tais

procedimentos.  Data da próxima reunião de Diretoria:  Fica definido que a próxima reunião da

Diretoria ocorrerá em 11/07/2020, às 10 horas. 12) Assuntos Gerais:  não foram tratados assuntos

gerais

Eduardo Merino

  1º Secretário

  CREF 004493-G/RS

José Edgar Meurer

Presidente

CREF 001953-G/RS
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Giovanni Bavaresco

1º Vice-Presidente

  CREF 001512-G/RS

  

Alessandro de Azambuja Gamboa

2º Vice-Presidente

  CREF 001534-G/RS

 

Alessandro de Freitas Gonçalves

1º Tesoureiro

  CREF 005863-G/RS

Luciane Volpato Citadin

  2ª Tesoureira

  CREF 000100-G/RS
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