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Reunião de Diretoria - Ata 022/2020  

(14 de dezembro de 2020) 

 

Aos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às 14 horas, realiza-se a 1 

vigésima segunda reunião de Diretoria do CREF2/RS do ano, por videoconferência 2 

em virtude do distanciamento social necessário em face da pandemia decorrente da  3 

COVID19. Participam da presente reunião: Giovanni Bavaresco, Alessandro de 4 

Azambuja Gamboa, Alessandro de Freitas Gonçalves, Cláudio Renato Costa 5 

Franzen, Eduardo Merino e Luciane Volpato Citadin. Comunicados: nada. 1) 6 

Inclusão de assuntos em pauta: a) Eleições Confef: O Conselheiro Eduardo 7 

Merino entende que deve ser discutida a questão a depender dos resultados das 8 

eleições do CONFEF. O conselheiro Giovani sugere seja designada reunião de 9 

diretoria na quinta-feira após o resultado das eleições, às 19 horas, sendo 10 

aprovado por unanimidade. 2) Utilização do ar-condicionado nas dependências 11 

do CREF2/RS: Considerando Parecer Técnico referente ao sistema de ar-12 

condicionamento do CREF2/RS apresentado pelo Assessor Engenheiro, bem como 13 

parecer da Medicina do Trabalho – HMS no que aborda a utilização do mesmo nas 14 

dependências do Conselho (doc. anexo), sugere-se que a utilização destes deverá 15 

seguir padrões de limpeza e estar com a respectiva manutenção em dia, para tal 16 

sendo indicada a realização de revisões periódicas a cada seis meses, assim como 17 

o ambiente deve possuir ao menos uma janela aberta para troca de ar com o 18 

ambiente externo, priorizando ambientes arejados, com ventilação natural em 19 

conjunto, gerando menor probabilidade de infecção, dessa forma decide a Diretoria 20 

por aprovar por unanimidade. 3) Natal e Ano novo: Considerando o período do 21 

Natal e do Ano Novo, decide a Diretoria do CREF2/RS que não haverá expediente 22 

na sede do Conselho, bem como no posto de atendimento do CREF Serra nos dias 23 

24 e 31 de dezembro de 2020, em virtude do período comemorativo de final de ano, 24 

sendo aprovado por unanimidade. Havendo nova determinação dos Governos 25 

Estadual e Municipal, será rediscutido o assunto. 4) Processos de Restituições: 26 

Considerando a aprovação realizada na Plenária nº 201/2019 e também a DPL 27 
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2019/000679, referente a possíveis homologações dos pareceres do Conselheiro 28 

Tesoureiro nos processos de Restituições listados a seguir, RES 2020/000032: RS-29 

020169 - ROSANA VARGAS BARBOSA; RES 2020/000033: RS-005839 - MAURO 30 

AFONSO RADDATZ; RES 2020/000034: PJ-003587 - HOFMANN & PEZDA LTDA – 31 

ME; RES 2020/000035: PJ-004723 - ACADEMIA ENERGIA FITNESS EIRELI; RES 32 

2020/000036: PJ-002456 - AKD MAXIMO FITNESS LTDA – ME, decide a Diretoria 33 

por aprovar por unanimidade. 5) Solicitação da Comissão de Orientação e 34 

Fiscalização – COF: Considerando ata da Comissão de Orientação e Fiscalização 35 

decorrente de ocasião realizada em 25 de novembro de 2020, a mesma solicita 36 

reunião presencial para todos os membros incluindo os que residem fora da capital, 37 

tendo em vista a entrega dos pareceres e organização do planejamento anual 2021, 38 

sendo que tal decisão se faz necessária já para a próxima reunião, agendada para 39 

16 de dezembro de 2020, sendo este o último compromisso previsto ainda em 2020, 40 

assim sendo decide a Diretoria por aprovar por unanimidade, devendo-se 41 

respeitar as medidas de distanciamento, caso não haja novas medidas de 42 

restrição. 6) Solicitação da Comissão de Ética do CREF2/RS: Considerando 43 

reunião da Comissão de Ética ocorrida em 25 de novembro de 2020, foi sugerido 44 

que o Processo Ético nº 2011/000003 deverá ter analisada pela Plenária a questão 45 

atinente a suspensão cautelar do exercício profissional do registrado sob o qual 46 

repousa a respectiva apreciação, diante de tal apontamento decide a Diretoria por 47 

APROVAR a inclusão do tema em tela para apreciação da Plenária, por 48 

unanimidade. 7) Análise do documento enviado pela Comissão de Atividade 49 

Física e Saúde: Considerando reunião da Comissão de Atividade Física e Saúde 50 

ocorrida em 08 de dezembro de 2020, tendo esta solicitado encaminhamento de 51 

documento elaborado pela mesma para conhecimento e análise de todos os 52 

Conselheiros desta Autarquia no que se refere as suas ações durante o presente 53 

ano, bem como planejamento para o vindouro, decide a Diretoria por solicitar o 54 

encaminhamento do documento para próxima reunião de diretoria. 8) 55 

Progressão por merecimento dos funcionários do CREF2/RS: Considerando que 56 

no mês de outubro está prevista a concessão da progressão por merecimento aos 57 

funcionários do CREF2/RS mediante avaliação prevista no PCS, sendo que consta 58 

no referido Plano de Cargos e Salários que "As progressões por merecimento serão 59 
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concedidas por deliberação da diretoria, condicionadas à disponibilidade 60 

orçamentária e financeira por parte do CREF2/RS e não se aplicam aos empregados 61 

de livre provimento", bem como o sistema de teletrabalho adotado por esta autarquia 62 

em meados do mês de março do corrente ano em decorrência da pandemia que 63 

vivenciamos, tem-se que as respectivas chefias não procederam as avaliações dos 64 

funcionários, não sendo viável assim que se proceda tal progressão no momento, 65 

portanto decide a Diretoria por APROVAR a postergação para data ainda a definir da 66 

progressão por merecimento em razão da situação atual, sendo rediscutido para a 67 

próxima reunião de diretoria. 9) Solicitação do Chefe do Departamento de 68 

Comunicação do CREF2/RS: Considerando e-mail encaminhado pelo Chefe do 69 

Departamento de Comunicação do CREF2/RS, no que se refere a solicitação de sua 70 

substituição no período de suas férias compreendido de 04/01/2021 à 02/02/2021, 71 

pela Assistente de Comunicação Júlia Carvalho, considerando as demandas do 72 

departamento previstas para esta época, como as lives que são realizadas pelo 73 

Instagram e a divulgação da Anuidade 2021, entre outras atividades, decide a 74 

Diretoria por APROVAR a solicitação por unanimidade. 10) Aprovação da pauta 75 

para a Plenária nº 213/2020: Considerando a Reunião Plenária do CREF2/RS que 76 

ocorrerá em 19 de dezembro do corrente ano, após acesso e conhecimento dos 77 

respectivos itens a serem analisados em tal ocasião, decide a Diretoria por incluir o 78 

item Resultado das Eleições CONFEF e os desdobramentos que irão ocorrer 79 

no CREF2/RS. 11) TEMPO DE ATENDIMENTO NO REGISTRO: Fica aprovado 80 

provisoriamente pela plenária que o tempo de intervalo entre os atendimentos deve 81 

ser de no mínimo 45 minutos. Aprovado por unanimidade. 12) Data da próxima 82 

reunião Diretoria: Fica definido que a próxima reunião da Diretoria ocorrerá em 17 83 

de dezembro de 2020, às 19 horas. 12) Assuntos Gerais: nada mais. Nada mais 84 

havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que após lida foi aprovada pelos 85 

presentes. 86 
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