
Reunião de Diretoria - Ata 018/2020 

(03 de outubro de 2020)

Aos três dias do mês de outubro de dois mil  e vinte, às 09 horas e 30 minutos,

realiza-se  a  décima  oitava  reunião  de  Diretoria  do  CREF2/RS  do  ano,  por

videoconferência  em  virtude  do  distanciamento  social  necessário  em  face  da

pandemia  declarada  de  COVID19.  Participam  da  presente  reunião:  Giovanni

Bavaresco, Alessandro de Azambuja Gamboa, Alessandro de Freitas Gonçalves e

Eduardo Merino e Luciane Volpato Citadin. Ausência Justificada: José Edgar Meurer,

que se encontra em representação do CREF2/RS em plenária do CONFEF no RJ.

Comunicados: a) Não houve comunicados.  1) Inclusão de assuntos em pauta: o

conselheiro Gamboa incluiu em pauta questões relativas a atendimento, reforçando

que os atendimentos na sede se darão exclusivamente dentro da sede do CREF,

não havendo de se falar em atendimentos na frente ou no saguão do prédio 421 da

Rua  Coronel  Genuíno.  Aprovado  por  unanimidade.  2) Atividades  Laborais

Presencias na sede do CREF2/RS, bem como definição do horário de expediente:

Considerando  a  situação  de  bandeira  laranja,  bem  como  a  necessidade  de

manutenção  de  medidas  de  distanciamento  controlado,  decide  a  Diretoria  por

aumentar  a  atual  designação de números de funcionários  (máximo de dez),  em

apenas um funcionário do setor de registro, a fim de aumentar a disponibilidade de

atendimentos  no  setor.  Ainda,  decide  que  a  servidora  Júlia  da  Assessoria  de

Comunicação  torne  a  trabalhar  em  home  office,  sendo  convocada  a  atividade

presencial somente quando necessário. Por fim decide que o horário de expediente

de atendimento externo a partir de 06/10/2020 será das 9 as 17 hs, de segunda a

sexta  feira.  Todas  as  decisões  foram por  unanimidade.  3) Aprovação  da  Prévia

Orçamentária 2021: Considerando reunião de Diretoria datada de 26 de setembro de

2020, bem como apresentação da prévia orçamentária, restou definido que a mesma

será analisada em reunião posterior a data mencionada supra, decide a Diretoria por

aprovar por unanimidade. Decidido ainda convocar com urgência a Comissão de

Finanças, em período anterior à plenária. 4) Memorando 2020/000195 – Solicitação
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de Férias e Abono Pecuniário do Chefe do Departamento de Registro do CREF2/RS:

Considerando  o  Memorando  2020/000195  e  a  respectiva  solicitação  de  abono

pecuniário do período de dez dias no que tange as férias do Chefe do Departamento

de  Registro  do  CREF2/RS do período  compreendido  de  26/10/2020  à  31/10/20,

decide  a  Diretoria  por  unanimidade  aprovar  o  requerimento.  5) Memorando

2020/000198  –  Solicitação  de  Abono  Pecuniário  do  Assessor  Institucional  do

CREF2/RS, Gilson Cipriano Bornes: Considerando o Memorando 2020/000198 e a

respectiva solicitação de abono pecuniário do período de cinco dias do Assessor

Institucional Gilson Cipriano Bornes, o qual possui direito a cinco dias restantes de

suas  férias  com  data  limite  até  21/10/2020,  decide  a  Diretoria  por  aprovar  o

requerimento, por unanimidade dos presentes.  6) Aprovação da pauta da Plenária

211/2020: Considerando a Reunião Plenária do CREF2/RS que ocorrerá no dia 10

de outubro do corrente ano, após ter conhecimento dos respectivos itens a serem

analisados em tal ocasião, decide a Diretoria por aprovar a pauta, com alteração de

itens.  7) Alteração de lotação de servidores e designação e dispensa de função

gratificada: trazida para análise a substituição da servidora Nara do departamento.

8) Data da próxima reunião de Diretoria: Fica definido que a próxima reunião da

Diretoria ocorrerá em 24/10/2020,  às 9 horas e 30 minutos.  9) Assuntos Gerais:

Não houve. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que após lida foi

aprovada pelos presentes.

Eduardo Merino

  1º Secretário

  CREF 004493-G/RS

José Edgar Meurer

Presidente

CREF 001953-G/RS

  Giovanni Bavaresco

1º Vice-Presidente

  

Alessandro de Azambuja Gamboa

2º Vice-Presidente
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  CREF 001512-G/RS   CREF 001534-G/RS

 Alessandro de Freitas Gonçalves

1º Tesoureiro

  CREF 005863-G/RS

Luciane Volpato Citadin
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