
Reunião de Diretoria - Ata 012/2021

(23 de julho de 2021)

Aos vinte e três dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às 20 horas, realiza-se a décima

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

distanciamento  social  necessário  em face  da  pandemia  decorrente  da  COVID-19.  Participam da

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

Alessandro  de  Freitas  Gonçalves,  Bruno  Bittencourt  Araújo,  Eduardo  Merino  e  Luciane  Volpato

Citadin.  Comunicados: não  houveram comunicados  de  diretoria.  1) Inclusão  de  assuntos  em

pauta:  a)  pelo  conselheiro  Alessandro  Gonçalves  o  processo  de  restituição  a  inscrita  Viviane

Salvador Bordin decide a Diretoria por aprovar o parecer do relator, ad referendum da plenária. b)

pelo  conselheiro  Merino  a  reforma  da  sede  Luzitana. Pelo  conselheiro  Edgar  foi  esclarecido  as

atividades que vem sendo retormadas após o aplacamento da pandemia com a vacinação, tais como

o andamento do PPCI, construção do muro frontal,  entre outros. Restou delegado ao conselheiro

tesoureiro  para  que  faça  um estudo  sobre  a  disponibilidade  orçamentária  para  tocar  a  obra.  2)

Abertura do Conselho Regional de Educação Física – 2ª Região aos sábados:  Considerando

Parecer do escritório trabalhista contratado, decide a diretoria por aprovar a reabertura da sede Porto

Alegre do CREF2/RS aos sábados, com participação de CC’s, mediante alteração em seus contratos

de trabalho na forma do parecer, deixando pendente a análise quanto aos servidores estáveis em

caso de convocação não eventual.  3) Solicitação da Comissão de Atividade Física e Saúde do

CREF2/RS: Considerando reunião da Comissão de Atividade Física e Saúde do CREF2/RS, datada

de  14  de  julho  do  corrente  ano,  a  Conselheira  Federal  Débora  Garcia  informou  que  CAFIS  do

CONFEF  trabalhou  em  um  Projeto  de  doenças  crônicas,  que  será  apresentado  à  diretoria  e

posteriormente ao Ministério da Saúde, para justificar a participação do Profissional de Educação

Física nos projetos pós-Covid, no qual o Ministério da Saúde tem a previsão de liberação de verbas

para cursos e projetos pós-Covid, sendo que o CONFEF, através da CAFIS entrará em contato com

os CREFs. Diante de tal relato, a CAFIS solicita a diretoria do CREF2/RS, que entre em contato

com o CONFEF para maiores informações sobre esta verba do Ministério  da Saúde a ser

liberada à Saúde e que nela possamos incluir o Profissional de Educação Física em mais

programas de saúde, decide a Diretoria por solicitar que a conselheira Débora, uma vez que se trata

de  conselheira  federal,  esclareça  a  situação  requerida  pelos  membros  da  comissão  junto  ao

CONFEF. 4) Convite para solenidade de colação de grau dos formandos em Educação Física

pela Universidade de Caxias do sul - UCS:  Considerando convite enviado em 14 de julho de 2021

pelo  Coordenador  do  Curso  de Educação Física  da  Universidade  de Caxias  do  Sul  –  UCS,  Sr.

Ricardo Rodrigo Rech, visando a participação de representante deste Conselho na solenidade de

colação  de  grau  dos  formandos  em Educação  Física  pela  respectiva  Universidade,  em ato  que

ocorrerá em 14 de agosto do corrente ano, às 19 horas, no Município de Caxias do Sul, decide a

Diretoria por designar a Conselheira Carla Pretto para representar o CREF na cerimônia. 5) Termo de
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Renúncia da Conselheira Cláudia Ramos Lucchese: Foi lido o termo de renúncia da conselheira,

bem como restou definido que não seja mais convocada para reuniões e comissões até a leitura da

renúncia em plenária, a fim de respeitar a vontade da ex conselheira.  6) Solicitação do Chefe do

Departamento de Registro do CREF2/RS: Considerando solicitação do Chefe do Departamento de

Registro desta Autarquia no que se refere a viabilidade para que seja alterado o espaçamento entre

os horários de agendamento para atendimento na sede do CREF2/RS, o qual sugere para que sejam

a cada 30 minutos, bem como que a referida implementação ocorra a partir da segunda quinzena do

mês de agosto, tendo em vista a quantidade de horários ocupados nos dias anteriores e a tentativa

de  não  sobreposição  de  horários,  decide  a  Diretoria  por  aprovar,  por  unanimidade.  7)  Data  da

próxima reunião Diretoria: Fica definido que a próxima reunião da Diretoria ocorrerá em 30/07/2021,

às 14 horas. 8) Assuntos Gerais: Não foram tratados assuntos gerais. Nada mais havendo a tratar,

foi lavrada a presente Ata, que após lida foi aprovada pelos presentes.
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