
Reunião de Diretoria - Ata 013/2020 (Por videoconferência)

(15 de agosto de 2020)

Aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às 10 horas, realiza-se através da modalidade

videoconferência  a décima terceira 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.

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

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

ainda o Conselheiro Claudio Renato Costa Franzen, na condição de ouvinte.  Comunicados: a)  A

convite do presidente compareceu a reunião o profissional Matheus Sebbe, que apresentou o projeto

empresa  saudável,  de  testagem e monitoramento  para  COVID19.  b)  Foi  informado à  diretoria  a

ocorrência de servidor do CREF2/RS que testou positivo para COVID, bem como as providências que

estão sendo tomadas, sendo a principal medida a testagem dos funcionários do CREF2/RS a ser

realizada na segunda feira dia 17/08/2020.  1) Inclusão de assuntos em pauta:  a) O conselheiro

Gamboa incluiu o tema prorrogação das baixas com isenção do ano. Foi decidido que as baixas com

isenção  sigam os  vencimentos  e  suas  alterações  neste  momento  e  em qualquer  alteração  que

porventura venha a acontecer  futuramente.  b)  O conselheiro  Giovanni  relatou a  possibilidade de

desconto  para  curso  online.  Pela  diretoria  foi  aprovada  a  concessão  de  tal  desconto  e  apoio

institucional,  sem dispêndio  de  gastos  pelo  CREF2/RS.  c)  O  conselheiro  Merino  incluiu  o  tema

registro de especialidades. Restou definido pela diretoria a inclusão de tal item em pauta plenária.

Incluiu ainda o pedido para que seja substituído na Câmara Técnica do Proesporte Estadual. Restou

definida a substituição pelo Conselheiro Alessandro Gonçalves.  d) O presidente incluiu em pauta  o

tema comissão do evento de 1º de setembro. Restou autorizada uma convocação da comissão.  2)

Explanação Testagem:  Considerando solicitação da Presidência do CREF2/RS,  decide a Diretoria

por enviar para análise da PROJUR o narrado pelo sr. Matheus Sebbe.  3) Chefia do Departamento

de Registro do CREF2/RS: a diretoria aprovou a manutenção definitiva do servidor Andre Wallauer

na condição de chefe do departamento de registro, por unanimidade. 4) Processo de Restituição:

Considerando a aprovação realizada na Plenária de 201/2019 e DPL 2019/000679, a Diretoria decide

por homologar o parecer do Tesoureiro no processo de Restituição, conforme voto: PEF 2020/000071

-  ROGERIO RANGEL DE LIMA RS-005296 (ANEXOS),  decide  a Diretoria  por  aprovar  a

restituição objeto do expediente. 5) Aprovação da Pauta da Plenária 209/2020:  Considerando a

Reunião Plenária do CREF2/RS que ocorrerá em 22 de agosto do corrente, após ter conhecimento

dos  respectivos  itens  a  serem  analisados  em  tal  ocasião,  decide  a  Diretoria  por  aprovar,  com

alterações.    6)  Data da próxima reunião de Diretoria:  Fica definido que a próxima reunião da
CREF2/RS: Rua Coronel Genuíno, 421 conj. 401 – Porto Alegre/RS – CEP 90010-350 – Fone/Fax: (51) 3288-0200

http://www.crefrs.org.br

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
1
2



Diretoria ocorrerá em 21/08/2020 às 18 horas. 7) Assuntos Gerais:  Foi definida a reabertura do

CREF2/RS a contar de 18/08/2020. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que após

lida e aprovada será assinada pelos presentes.
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