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Reunião de Diretoria - Ata 023/2020  

(17 de dezembro de 2020) 

 

Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às 19 horas, realiza-se 1 

a vigésima terceira 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: José Edgar Meurer, Giovanni Bavaresco, 4 

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

Renato Costa Franzen, Eduardo Merino e Luciane Volpato Citadin. Comunicados: 6 

Pelo conselheiro Franzen foi informado que ira solicitar sua renúncia na próxima 7 

reunião plenária, em virtude de sua eleição para o CONFEF.  1) Inclusão de 8 

assuntos em pauta: a) Pelo presidente foi incluído que foi questionado por 9 

funcionário após ordem dada, bem como a outros funcionários do CREF2/RS. 10 

Restou designado que o Procurador Jurídico tratará o assunto junto aos funcionários 11 

envolvidos. b) Pelo conselheiro tesoureiro foi incluída a Atuação da Assessoria de 12 

Relações Institucionais, sendo tecidas considerações. c) Provisionamento em artes 13 

marciais, pelo conselheiro Tesoureiro, onde foi feita explanação sobre o tema. d) A 14 

conselheira Luciane incluiu questões relativas a máscaras de proteção do 15 

CREF2/RS. Foi sugerido a confecção de máscaras a serem utilizadas pelos 16 

funcionários do CREF2/RS em atividades oficiais, ou conselheiros em representação 17 

oficial foi aprovado por unanimidade.  2) Resultado das Eleições CONFEF 2020: 18 

Questionado pelos conselheiros diretores, o Procurador Jurídico informou como se 19 

dá a substituição temporária e definitiva de conselheiros no CREF2/RS, por força 20 

estatutária. 3) Análise do documento enviado pela Comissão de Atividade Física 21 

e Saúde: Considerando reunião da Comissão de Atividade Física e Saúde ocorrida 22 

em 08 de dezembro de 2020, bem como reunião da Diretoria realizada no dia 14 de 23 

dezembro de 2020, a qual solicitou encaminhamento do documento elaborado pela 24 

Comissão de Atividade Física e Saúde para apreciação e aprovação das solicitações 25 

contidas  no referido documento, decide a Diretoria por parabenizar a comissão 26 

pelas reflexões trazidas, bem como comunicar ciência de seu conteúdo. Ainda, 27 

aproveita o ensejo para parabenizar todas as comunicações, em comunicado de 28 
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diretoria na próxima plenária. 4) Câmara Técnica Pró-Esporte/RS: Considerando 29 

solicitação do Conselheiro Alessandro de Azambuja Gamboa no que se refere a 30 

designação do representante titular junto ao Pró-Esporte do RS, em virtude de que o 31 

Conselheiro Cláudio Franzen (titular) por compromissos assumidos é incompatível 32 

sua participação nas respectivas reuniões, decide a Diretoria por levar a análise da 33 

plenária. 6) Data da próxima reunião Diretoria: Fica definido que a próxima 34 

reunião da Diretoria ocorrerá em 05/01/2020, às 19 horas. 7) Assuntos Gerais: Foi 35 

tratada a questão dos convidados em reunião plenária, que não possui voz nem 36 

voto. Ainda, restou definido que, caso o CREF2/RS seja convidado enviará 37 

representante para a posse do CONFEF, sendo seguida a ordem hierárquica de 38 

representação ou, caso não haja disponibilidade, será escolhido pela presidência. 39 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que após lida foi aprovada 40 

pelos presentes. 41 
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