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Reunião de Diretoria - Ata 022/2021 

(19 de novembro de 2021) 

 

Aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às 14 horas, 1 

realiza-se a vigésima segunda reunião de Diretoria do CREF2/RS do ano, por 2 

videoconferência. Participam da presente reunião: José Edgar Meurer, Giovanni 3 

Bavaresco, Alessandro de Azambuja Gamboa, Alessandro de Freitas Gonçalves, 4 

Bruno Bittencourt Araújo, Eduardo Merino e Luciane Volpato Citadin. Comunicado: 5 

a) Formatura da Universidade FEEVALE: Considerando reunião de Diretoria 6 

ocorrida em 25 de outubro de 2021, a qual designou o Conselheiro Alessandro de 7 

Freitas Gonçalves para representar o CREF2/RS na solenidade de formatura da 8 

Universidade FEEVALE, com data prevista para o dia 04 de dezembro de 2021, 9 

informamos que em data posterior a mencionada reunião, tal instituição de ensino 10 

superior comunicou esta autarquia a respeito da alteração da data da solenidade 11 

para o dia 12 de fevereiro de 2022, no mesmo horário. Com a troca de data quem 12 

irá representar o Conselho será o Conselheiro Bruno Bittencourt Araújo. 1) 13 

Inclusão de assuntos em pauta: a) professor Alessandro Gamboa solicitou para a 14 

Comissão de Orientação e Fiscalização apresentar relatório dos 3 anos de gestão da 15 

comissão na próxima plenária do dia 27, a diretoria aprovou de forma unanime. 2) 16 

Natal e Ano Novo: Considerando as confraternizações como Natal e Réveillon, bem 17 

como o caráter festivo da tal período, tal qual o expediente nas sedes do Conselho, 18 

tanto em Porto Alegre quanto no posto de atendimento do CREF Serra nos dias 24, 19 

e 31 de dezembro de 2021, em virtude das comemorações que as datas ensejam, 20 

decide a Diretoria por não ter expedientes nestas datas. Aprovado de forma 21 

unanime. 4) Processo de Restituição: Considerando a aprovação realizada na 22 

Plenária nº 201/2019 e DPL 2019/000679, referente a possível homologação do 23 

parecer do Conselheiro Tesoureiro no processo de Restituição listado a seguir, RES 24 

2021/000052 RS-027256 - DANILO GOMES RIBEIRO, decide a Diretoria por 25 

aprovar de forma unanime. 5) Solicitação da Comissão de Orientação e 26 

Fiscalização do CREF2/RS: Considerando reunião da Comissão de Orientação e 27 

Fiscalização realizada em 04 de novembro de 2021, a qual traz à tona 28 

questionamento acerca da hospedagem dos fiscais, vide trecho cuja transcrição 29 
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segue "2) Hospedagem dos fiscais: a comissão questionou a 30 

supervisora da fiscalização Denise quanto a liberação da verba para 31 

hospedagem dos fiscais e a mesma informou que há uma suplementação 32 

na verba de suprimento, mas ainda não recebeu informações sobre 33 

contrato de hospedagem. Desta forma a COF encaminha o 34 

questionamento para a diretoria solicitando maiores esclarecimentos.", 35 

tem-se decisão desta Diretoria no sentido de que o contrato já foi licitado 36 

e está sendo providenciado a assinatura e as publicações necessárias. 6) 37 

Aprovação da pauta da Reunião Plenária nº 222/2021: Considerando a reunião 38 

Plenária do CREF2/RS que ocorrerá no dia 27 de novembro do corrente ano, após 39 

acesso e conhecimento dos respectivos itens a serem analisados em tal ocasião, 40 

decide a Diretoria por aprovar de forma unanime com a inclusão do item em pauta 41 

da ´´apresentação da comissão de orientação e fiscalização de sua gestão durante 42 

os últimos 3 anos e também outras comissões interessadas”. 7) Data da próxima 43 

reunião Diretoria: Fica definido que a próxima reunião da Diretoria ocorrerá em 03 44 

de dezembro , às 14 horas. 08) Assuntos Gerais: Professor Merino elogiou a 45 

condução da reunião pelo primeiro secretario Bruno Araújo. E nada mais havendo a 46 

tratar, foi lavrada a presente Ata, que após lida foi aprovada pelos presentes. 47 
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