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Reunião de Diretoria - Ata 001/2021 

(05 de janeiro de 2021) 

 

Aos cinco dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às 19 horas, realiza-se a primeira 1 

reunião de Diretoria do CREF2/RS do ano, por videoconferência em virtude do 2 

distanciamento social necessário em face da pandemia decorrente da COVID19. Participam 3 

da presente reunião: José Edgar Meurer, Giovanni Bavaresco, Alessandro de Azambuja 4 

Gamboa, Alessandro de Freitas Gonçalves, Eduardo Merino e Luciane Volpato Citadin. 5 

Comunicados: a) Os membros da Diretoria desejam a todos os Conselheiros e funcionários 6 

desta Autarquia um feliz 2021 com muito êxito, paz e harmonia. b) A Diretoria do CREF2/RS 7 

comunica o recebimento do documento elaborado pela Comissão de Atividade Física e 8 

Saúde em sua última reunião datada de 08 de dezembro de 2020, bem como parabeniza a 9 

referida comissão pelas reflexões trazidas no respectivo documento. Diante de tal 10 

manifestação aproveita a oportunidade para parabenizar todas as comissões do CREF2/RS 11 

pelo trabalho e comprometimento com esta Autarquia. 1) Inclusão de assuntos em pauta: 12 

a) Planejamento da COF 2021. Pelo conselheiro Gamboa foi incluída tal pauta, informando 13 

que foi efetuado planejamento pela COF e que será enviado a todos os membros da 14 

Diretoria, para análise na próxima reunião. b) Pelo conselheiro Merino foi incluído o Registro 15 

para fins de concurso: o conselheiro Merino questionou a obrigatoriedade de registro para 16 

inscrição em concurso quando a lei prevê tal obrigação apenas para o exercício da 17 

profissão. Pelo presidente foi dito que o setor de registro trabalhará em regime de plantão no 18 

próximo sábado para atender esses profissionais. Foi ainda informado que serão 19 

convocados funcionários do departamento de registro para tal fim, o que teve a aprovação 20 

de todos os presentes. 2) Desconto Anuidade de 2020: Considerando solicitação da Chefe 21 

do Departamento de Dívida Ativa e Cobrança Extrajudicial do CREF2/RS no que se refere 22 

ao desconto da anuidade de 2020, questiona a mesma sobre os parâmetros aplicáveis no 23 

que tange aos descontos e parcelamentos a serem utilizados como base para as 24 

respectivas cobranças, se os mesmos se enquadram nos moldes dos descontos e 25 

parcelamentos das anuidades anteriores a partir de 01.01.2021, decide a Diretoria por 26 

manter os mesmos descontos, por unanimidade. 3) Alteração do Plano de Cargos e 27 

Salários do CREF2/RS: Considerando as alterações realizadas no plano de cargos e 28 

salários, com extinção e criação de cargos conforme PCS em anexo foram discutidas e 29 

levadas a votação, sendo aprovado por maioria, com uma abstenção. Determina a Diretoria 30 
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imediata publicação do PCS atualizado. Quanto à extinção dos cargos de Gerente de 31 

Planejamento e Orçamento deve ser dispensada a servidora Liziane Soares, bem como 32 

deve ser dispensado do cargo de Chefe do Departamento de Comunicação o funcionário 33 

Paulo Finatto, tão logo retorne do seu período de férias. Ato contínuo deve ser a funcionária 34 

Liziane Soares atribuída a FG de Gerente de Comunicação, tão logo dispensada da FG de 35 

gerente de Planejamento e orçamento. Por derradeiro deve ser imediatamente atribuída a 36 

nova FG de Assessora Financeira à servidora Dulcinéia Silva de Matos. Quanto á 37 

recomposição dos vencimentos do Procurador Jurídico do CREF2/RS, a fim de adequá-lo 38 

aos vencimentos dos Procuradores de Autarquias de Fiscalização Profissional semelhantes 39 

ao CREF2/RS, após deliberações foi aprovado por 3 votos favoráveis (com o voto 40 

qualificado do presidente), 1 abstenção e 2 contrários  4) Memorando 2020/000237: 41 

Solicitação de Férias da Gerente de Relações Pessoais e Serviços do CREF2/RS: 42 

Considerando o Memorando 2020/00237 no que tange às férias da Gerente de Relações 43 

Pessoais e Serviços desta Autarquia no período compreendido de 22/02/2021 à 13/03/2021, 44 

bem como sua substituição no referido período pelo Supervisor Administrativo Daniel 45 

Pinheiro, decide a Diretoria por autorizar, por unanimidade. 5) Memorando 2021/000001: 46 

Considerando solicitação de adiantamento da primeira parcela do 13º Salário da funcionária 47 

Nara Simone de Oliveira, bem como Parecer PROJUR 2018/000169, datado de 03 de 48 

dezembro de 2018, conforme consta no referido parecer, a lei 4.749/1965 prevê 49 

adiantamento de pagamento do 13º entre os meses de fevereiro e novembro, decide a 50 

Diretoria por autorizar o adiantamento, por unanimidade.  6) Memorando 2021/000002 – 51 

Solicitação de Férias e Abono Pecuniário do Chefe do Departamento de Registro do 52 

CREF2/RS: Considerando o Memorando 2021/000002 e a respectiva solicitação de abono 53 

pecuniário do período de dez dias no que tange as férias do Chefe do Departamento de 54 

Registro do CREF2/RS do período compreendido de 08/02/2021 à 12/02/2021, decide a 55 

Diretoria por autorizar, por unanimidade. 7) Multa de Trânsito 2020/000002: Tendo em vista 56 

infração de trânsito cometida pelo motorista do CREF2/RS no exercício da profissão sem 57 

que a mesmo sequer tenha apresentado defesa referente a respectiva notificação conforme 58 

processo, decide a Diretoria por promover o pagamento da multa de trânsito com o 59 

consequente desconto em folha de salário, tendo em vista direito de regresso da 60 

administração pública. Foi aprovado por unanimidade. 8) Férias do Assessor de 61 

Fiscalização do CREF2/RS: Considerando o período de férias do Assessor de Fiscalização 62 

do CREF2/RS, Samuel Almeida, compreendido de 04/01/2021 à 18/01/2021, sendo que o 63 

mesmo solicita sua substituição no referido período pela Supervisora de Fiscalização Denise 64 

Cantaden, decide a Diretoria por unanimidade.  9) Processo Sindicância 2019/000001: 65 
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Considerando a entrega do Relatório Final do Processo de Sindicância 2019/000001(anexo) 66 

pelo Presidente da Comissão Sindicante, Samuel Almeida e deliberação da respectiva 67 

comissão pelo encaminhamento do referido processo ao Presidente do CREF2/RS, bem 68 

como apreciação pelos membros da Diretoria. Restou definido que deverá ser aplicada 69 

suspensão de 5 dias à servidora sindicada, por unanimidade. 10) Processo Sindicância 70 

2020/0000001: Considerando a entrega do Termo de Encerramento do Processo de 71 

Sindicância 2020/000001(anexo) pelo Presidente da Comissão Sindicante, Fabiano Freitas 72 

Alegre, bem como deliberação da respectiva comissão sindicante pela promoção do 73 

encerramento do processo SIN 2020/000001, decide a Diretoria por aprovar o parecer da 74 

comissão, por unanimidade.  11) Suplementação COM 0001/2020: Tendo em vista email do 75 

assessor jurídico Matheus Bergmann, atendendo solicitação do fiscal do COM 0001/2020, 76 

servidor Humberto, decide a diretoria por autorizar a suplementação para quitação dos 77 

pagamentos com o fornecedor, por unanimidade. 12) Processos de Restituições: 78 

Considerando a aprovação realizada na Plenária de 201/2019 e DPL 2019/000679, a 79 

Diretoria decide por homologar o parecer do Tesoureiro nos processos de Restituições, 80 

conforme voto: RES 2020/000037 RS-024754 - STIVE ANDERSON SOARES PEREIRA; 81 

RES 2020/000038 RS-001085N - LUIZ GUSTAVO BRUM CARNEIRO; RES 2020/000039 82 

RS-011230 - RAFAEL ROSSIN LEITE; RES 2020/000040 PJ-002613 - ACADEMIA SMILE 83 

FITNESS EIRELI – ME; RES 2020/000041 RS-022107 - VINICIUS RODRIGUES RIGUEIRA 84 

CAVALCANTI; RES 2020/000042 RS-001293 - GILBERTO ZEPKA; RES 2020/000043 RS-85 

012588 - ANA CLARA GOMES DE MATTOS; RES 2020/000044 RS-029748 - MIKAELA 86 

SUELLEN POMBLUM MÜLLER; RES 2020/000045 PJ-003101 - PENZ & ANTONIO LTDA – 87 

ME, decide a Diretoria por homologar a relação. 13) Data da próxima reunião Diretoria: 88 

Fica definido que a próxima reunião da Diretoria ocorrerá em 21/01/2021, às 19 horas. 14) 89 

Assuntos Gerais:  o presidente falou sobre a recriação da Secretaria de Esportes do 90 

Município de Porto Alegre. Após falou sobre a questão do repasse de 20 por cento ao 91 

CONFEF. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente. Ata, que após lida foi 92 

aprovada pelos presentes. 93 
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