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Reunião de Diretoria - Ata 011/2020 (Por videoconferência) 

(25 de julho de 2020) 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte, às 10 horas, realiza-se através da modalidade 1 

videoconferência a décima primeira 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 surto 3 

de COVID-19, bem como o Decreto número 55.128 do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e a 4 

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

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

Alessandro de Freitas Gonçalves, Eduardo Merino e Luciane Volpato Citadin. Na condição de ouvinte 7 

participou o conselheiro Claudio Renato Costa Franzen. Comunicados: a)  O presidente informou 8 

sobre a arrecadação do CREF2/RS. 1) Inclusão de assuntos em pauta: a) O Conselheiro Tesoureiro 9 

incluiu em pauta discussão sobre indenização por quilômetro rodado.   b) O conselheiro Alessandro 10 

Gamboa incluiu três itens em pauta: capacitação para o departamento de fiscalização, criação de perfil 11 

em rede social para o Departamento de Fiscalização e retorno presencial de membros da fiscalização. 12 

2) Acidente de Trânsito - ACI 2019/000002: Considerando Acidente de Trânsito ocorrido no dia 13 

21/11/2019, no uso do veículo Renault Megane Grand Tour, Placa ISN2842, envolvendo motorista do 14 

CREF2/RS, sendo que o mesmo apresentou relatório dos fatos ocorridos, bem como DDR 15 

2019/000196, datada de 02/12/2019, restou designado o funcionário Eleu Moreira para apurar as 16 

causas do acidente e definir a responsabilidade do funcionário envolvido mediante relatório. Diante de 17 

tal decisão o funcionário Eleu Moreira encaminhou ao Presidente desta Autarquia o relatório (anexo) 18 

com as devidas averiguações, constatando que o funcionário envolvido no acidente, não teve culpa do 19 

mesmo, decide a Diretoria por devolver o processo ao servidor Eleu, para que complemente o relatório 20 

de forma menos sucinta e que subsidie efetivamente a decisão a ser tomada pela diretoria. 3) 21 

Prorrogação das Anuidades 2020 do CREF2/RS: Pelo Presidente do Conselho foi solicitado que os 22 

vencimentos de Pessoa Física para 30 de Setembro e Pessoa Jurídica para 31 de Outubro, decide a 23 

Diretoria por prorrogar conforme requerido. 4) Inclusão em pauta pelo Conselheiro Tesoureiro:  O 24 

conselheiro tesoureiro relatou proposta de indenização, restando definido que o tema será melhor 25 

discutido em próximas reuniões. 5) Capacitação para o departamento de fiscalização: por maioria 26 

foi aprovado que resta autorizada a realização de curso pelos servidores Samuel e Denise, que após 27 

deverão replicar o curso aos demais servidores do Departamento.   6) Criação de perfil em rede social 28 

para o Departamento de Fiscalização: restou definido que tal tema será rediscutido na próxima 29 

reunião de Direotria. 7) Retorno presencial de membros da fiscalização: restou definido que poderá 30 
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o departamento de fiscalização comparecer a sede do conselho, quando necessário, mediante 31 

comunicação pre´via a sua chefia imediata. 8) Testagem de funcionários e servidores: restou 32 

definido pela Diretoria que, quando do retorno presencial dos trabalhos, o CREF realizará a testagem 33 

rápida de cOVID para os funcionários e conselheiros que comparecer à sede da autarquia. 9) Data da 34 

próxima reunião de Diretoria: Fica definido que a próxima reunião da Diretoria ocorrerá em 35 

08/08/2020, às 10 horas. 10) Assuntos Gerais:  Não foram tratados assuntos gerais. Nada mais 36 

havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes. 37 
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