
Reunião de Diretoria - Ata 003/2021

(03 de fevereiro de 2021)

Aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às 19 horas, realiza-se a terceira

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

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

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

Gamboa,  Alessandro  de  Freitas  Gonçalves,  Eduardo  Merino.  Ausente:  Luciane  Volpato

Citadin.  1) Inclusão  de  assuntos  em  pauta:  A) Retorno  das  reuniões  de  diretoria

presencialmente, decide a Diretoria por aprovar por todos os presentes para que aconteça

de forma híbrida. O membro que quiser pode participar virtualmente. B) Planejamento 2021:

O Conselheiro Eduardo Merino sugere que seja feito um relatório sobre o que foi feito e uma

revisão de tudo que foi  feito;  C) comissão de ensino superior  e preparação profissional

(CESPP): O Conselheiro Eduardo Merino solicita que seja realizado ao menos uma reunião

por mês até julho na presente comissão. É aprovado pela diretoria que será entregue pelo

Professor  Merino um relatório  solicitando as reuniões pertinentes.  2) INTERIORIZASUL:

Considerando solicitação do Presidente desta Autarquia no que se refere ao retorno das

atividades do Interiorizasul, decide a Diretoria por aprovar por unanimidade, com a condição

de  possibilidade  dos  locais  e  cidades  para  receberem  funcionários  do  CREF2/RS,

dependendo de suas restrições,  seguindo os  protocolos  das autoridades competentes e

OMS. 3) Memorando 2021/000031: Considerando solicitação de adiantamento da primeira

parcela  do  13º  Salário  da  funcionária  Tania  Viégas,  decide  a  Diretoria  por  aprovar  por

unanimidade.  4) Memorando 2021/000032:  Considerando solicitação de adiantamento da

primeira parcela do 13º Salário da funcionária Taís Brandão, decide a Diretoria por aprovar

por unanimidade. 5) Memorando 2021/000033: Considerando solicitação de adiantamento

da primeira parcela do 13º Salário do funcionário Marcelo Ghignatti, decide a Diretoria por

aprovar por unanimidade. 6) Plano de Trabalho da COF: Fica aprovado por unanimidade o

novo plano de trabalho da COF, correspondente a três reuniões por mês, além das viagens

programadas. 7) Data da próxima reunião Diretoria: Fica definido que a próxima reunião

da Diretoria ocorrerá em 20 de fevereiro de 2021, às 09 horas. A reunião de plenária será

dia  27  de  fevereiro  de  2021,  às  09 horas. Nada mais  havendo  a  tratar,  foi  lavrada  a

presente Ata, que após lida foi aprovada pelos presentes.
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