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Reunião de Diretoria - Ata 004/2021 

(20 de fevereiro de 2021) 

 

Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às 09 horas, realiza-se a quarta 1 

reunião de Diretoria do CREF2/RS do ano, de forma híbrida, em virtude do distanciamento 2 

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

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

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

pelo presidente foi comunicado que o mandato da atual gestão foi prorrogado pelo CONFEF 6 

até 31/12/2021. 1) Inclusão de assuntos em pauta: a) pelo conselheiro Gamboa foi 7 

incluído o item ACP nos municípios onde há leis sobre a essencialidade dos profissionais de 8 

educação física. Foi discutido para que a demanda seja encaminhada à APEF.  b) pela 9 

conselheira Luciane Citadin foi incluída a questão das anuidades. Restou definido que a 10 

comunicação do CREF2/RS deverá preparar esclarecimentos, informando que o vencimento 11 

das anuidades se dará em maio de 2021. Antes de publicar tal informação, a gerência de 12 

comunicação deverá levar o texto a aprovação da presidência. c) pelo conselheiro 13 

Alessandro Gonçalves foi incluído em pauta relativa a email enviado pelo profissional 14 

Rodolfo Pavi. Restou definido que segunda feira serão realizadas as diligências 15 

administrativas necessárias para solucionar a questão. d) pelo conselheiro Giovanni foi 16 

relatado curso de musculação feminina a ser realizado a princípio no mês de maio de 2021. 17 

Restou definido que, caso estejam atendidos os requisitos previstos em Resolução restará 18 

aprovado o apoio ao evento, sem dispêndio de recursos financeiros por parte desta 19 

Autarquia.2) Memorando 2021/000050: Considerando solicitação de adiantamento da 20 

primeira parcela do 13º Salário da funcionária Grasielle Nunes, decide a Diretoria por 21 

aprovar, por unanimidade. 3) Memorando 2021/000051: Considerando solicitação de 22 

adiantamento da primeira parcela do 13º Salário do funcionário Josué Jorge da Costa,  23 

decide a Diretoria por aprovar, por unanimidade. 4) Memorando 2021/000056: 24 

Considerando solicitação de adiantamento da primeira parcela do 13º Salário da funcionária 25 

Clenir de Quadros, decide a Diretoria por aprovar, por unanimidade. 5) Processos de 26 

Restituições: Considerando a aprovação realizada na Plenária de 201/2019 e DPL 27 

2019/000679, a Diretoria decide por homologar o parecer do Tesoureiro nos processos de 28 

Restituições, conforme voto: RES 2021/000002 PJ-003413 - RESTELLI & RODRIGUES 29 

LTDA – ME; RES 2021/000003 RS-004770 SARA ISABEL FERREIRA NOGUEIRA; RES 30 
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2021/000004 RS-017306 RUDIMAR GONÇALVES ALMEIDA; RES 2021/000005 RS-029118 31 

RAQUEL DAL BIANCO MISSIO; RES 2021/000006 RS-007966 CATIA SIMONE CASSARO 32 

PISTORELLO; RES 2021/000007 RS-005668 TAMARA DE NOBRE CAMPELO; RES 33 

2021/000008 RS-004861 - BETINA ZILL HENKE; RES 2021/000009 RS-008564 - 34 

ALEXANDRE DA SILVA PRATES; RES 2021/000010 RS-001027 - MAGDA BEATRIZ 35 

CARGNIN MASO; RES 2021/000011 RS-027921 - LAUREEN DE CARLI; RES 2021/000012 36 

RS-007589 - VERONICA CHARKO RIBEIRO; RES 2021/000013  RS-000755 -  MARCIA 37 

MARIANO NAIMAYER; RES 2021/000014 RS-017199 - DOUGLAS MACIEL GIEHL; RES 38 

2021/000015 RS-018903 - LAIS BARBIZAN TISSIANI; RES 2021/000019 RS-029255 - 39 

LILIANE SCHNEIDER; RES 2021/000027 RS-014480 - SANDRO GONSALEZ DA SILVA, 40 

decide a Diretoria por aprovar, por unanimidadex. 6) Solicitação da Comissão de 41 

Orientação e Fiscalização do CREF2/RS: Considerando solicitação da Comissão de 42 

Orientação e Fiscalização do CREF2/RS em sua última reunião datada de 03 de fevereiro 43 

de 2021, no que se refere ao Planejamento Organizacional 2021 aprovado com as devidas 44 

alterações solicitadas em reunião de Diretoria ocorrida anteriormente, bem como foi 45 

levantada pela Comissão a necessidade da disponibilização de serviços pertinentes ao 46 

Dpto. de Registro, em razão das demandas cadastrais sinalizadas à COF. Sendo assim, 47 

dada a natureza e o volume de profissionais que requereram atendimentos, a COF solicita 48 

para a Diretoria que seja viabilizada a estrutura para a prestação de serviços cadastrais e, 49 

sendo possível, que seja convocado o funcionário André Wallauer para, excepcionalmente, 50 

realizar os atendimentos necessários e os serviços referentes ao cadastro, nos dias 11 e 51 

12/03 em Rio Grande/RS, decide a Diretoria por aprovar, por maioria, com o voto contrário 52 

do conselheiro Merino a ida de um funcionário, a ser designado pelo departamento de 53 

registro. 7) Solicitação da Comissão de Orientação e Fiscalização do CREF2/RS: 54 

Considerando solicitação da Comissão de Orientação e Fiscalização do CREF2/RS em sua 55 

última reunião datada de 03 de fevereiro de 2021, a qual solicita retorno da diretoria sobre a 56 

análise dos documentos para provisionamento dos Profissionais de Lutas encaminhado 57 

através do presidente da referida comissão, decide a Diretoria por incluir em pauta da 58 

próxima reunião plenária e designar o conselheiro Alessandro Gonçalves para que relate o 59 

procedimento na plenária. 8) Análise da Instituição UNINTER para registro: Considerando 60 

solicitação do Chefe do Departamento de Registro do CREF2/RS no que se refere ao pedido 61 

de autorização para inclusão do CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL UNINTER, 62 

objetivando o registro dos seus egressos, sendo que atualmente a referida faculdade está 63 

com o reconhecimento em andamento junto ao MEC (anexos), bem como que os 64 

documentos apresentados cumprem as demais exigências previstas em resolução do 65 
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Sistema CONFEF/CREFs, para registro profissional, decide a Diretoria por encaminhar 66 

imediatamente para análise da Comissão de Ensino Superior do CREF2/RS. 9) Aprovação 67 

da pauta da Plenária nº 214/2021: Considerando a Reunião Plenária do CREF2/RS que 68 

ocorrerá em 27 de fevereiro do corrente ano, após acesso e conhecimento dos respectivos 69 

itens a serem analisados em tal ocasião, decide a Diretoria por aprovar, por unanimidade. 70 

10) Adoção de bandeira preta nos municípios de porto Alegre e Caxias do Sul: Tendo 71 

em vista a adoção de bandeira preta no modelo de distanciamento controlado relativo a 72 

pandemia de COVID no RS decide a diretoria por definir que apenas trabalharão 73 

pessoalmente os setores de registro e informática durante o período de bandeira preta, 74 

sendo que o setor de registro agendará os registros com intervalo de 45 minutos cada. 75 

Quanto aos demais setores administrativos deverão ser realizadas as atividades laborais em 76 

sistema home office, podendo comparecer os demais setores somente com autorização dos 77 

gerentes ou do procurador jurídico, conforme organograma desta Autarquia. Ainda assim, 78 

quando necessário tal comparecimento presencial, não devrão comparecer mais de 25% 79 

dos funcionários ao mesmo tempo. Da mesma forma, estão suspensas as atividades de 80 

fiscalização ordinária, somente sendo autorizadas diligências urgentes e com autorização 81 

prévia do Presidente ou do Procurador Jurídico, enquanto responsável hierarquicamente 82 

pelo Departamento de Fiscalização. Ainda estão canceladas todas as audiências e reuniões 83 

presenciais em todas as sedes do CREF2/RS, enquanto perdurar a bandeira preta e até 84 

segunda deliberação por esta diretoria. 11) Data da próxima reunião Diretoria: Fica 85 

definido que a próxima reunião da Diretoria ocorrerá em 13/03/2021, às 09 horas. Nada 86 

mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que após lida foi aprovada pelos 87 

presentes. 12) Assuntos Gerais: o conselheiro Alessandro Gonçalves relatou email 88 

recebido pela ouvidoria sobre a liberação dos ginásios de escolas. Restou definido o 89 

encaminhamento da questão à Comissão de Educação Física Escolar. Ainda, falou sobre a 90 

vacinação em Canoas, solicitando esclarecimentos sobre o ocorrido.  91 
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Eduardo Merino 

  1º Secretário 
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José Edgar Meurer 

Presidente 

CREF 001953-G/RS 
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  Giovanni Bavaresco 

1º Vice-Presidente 

  CREF 001512-G/RS 

 

   

Alessandro de Azambuja Gamboa 

2º Vice-Presidente 

  CREF 001534-G/RS 

 

 

 

 Alessandro de Freitas Gonçalves 

1º Tesoureiro 

  CREF 005863-G/RS 
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