
 
 

RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 101/2021 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA DA 14º REGIÃO - CREF14/GO-TO, no uso de suas atribuições estatutárias e 

regimentais, e o disposto nos incisos II e IX do art. 40 do Estatuto do Conselho Regional 

de Educação Física da 14ª Região – CREF14 GO/TO; 

CONSIDERANDO que para a efetividade da Resolução Cref14 GO/TO 

nº 085/2020, que “Dispõe sobre o Manual de Orientação e Fiscalização do CREF14 

GO/TO” se faz necessárias mudanças de cunho material na norma; 

CONSIDERANDO a deliberação da Plenária do CREF14 GO/TO, 

ocorrida em Reunião do dia 18 de outubro de 2021; 

 

R E S O L V E: 

 

Art.1º - Revogar a Resolução Cref14 GO/TO nº 085 de 01 de setembro de 

2020, que “Dispõe sobre o Manual de Orientação e Fiscalização do CREF14 GO/TO” 

Art. 2º - Retorna à vigência da Resolução Cref14 GO/TO nº 055 de 15 de 

agosto de 2017, que “Dispõe sobre o Manual de Procedimentos de Orientação e 

Fiscalização e Tabela de Infrações e Penalidades do CREF14 GO/TO por infração às 

normas de prestação de serviço de exercícios físicos e esportes à sociedade”, e seus 

anexos, pelos seus próprios fundamentos.  

Art. 3º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos ao dia 25 de outubro de 2021. 

 

                                                       Goiânia, 26 de outubro de 2021. 

 

 

Marcelo de Castro Spada Ribeiro 

Presidente Cref14/GO-TO 

CREF 001934-G/GO 

 

Clicksign bf6a2c81-99a2-4d01-a8d2-fc8d13617e0c



RESOLUÇÃO Nº 101 CREF14 GO-TO - 2021 (1).docx
Documento número #bf6a2c81-99a2-4d01-a8d2-fc8d13617e0c

Hash do documento original (SHA256): 03e0babcb838b509e3a2ec27b68c26802b594ce6fca7d5e25b5d62bc955a56f1

Assinaturas

Marcelo de Castro Spada Ribeiro

CPF: 828.357.051-04

Assinou como gestor em 26 out 2021 às 16:25:58

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log

26 out 2021, 16:24:03 Operador com email loraine@cref14.org.br na Conta e077d93b-d258-4fdc-81fb-4ef59b736c3b

criou este documento número bf6a2c81-99a2-4d01-a8d2-fc8d13617e0c. Data limite para

assinatura do documento: 25 de novembro de 2021 (16:23). Finalização automática após a

última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

26 out 2021, 16:24:04 Operador com email loraine@cref14.org.br na Conta e077d93b-d258-4fdc-81fb-4ef59b736c3b

adicionou à Lista de Assinatura:

marcelospada@cref14.org.br, para assinar como gestor, com os pontos de autenticação: email

(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Marcelo de Castro Spada Ribeiro e CPF 828.357.051-04.

26 out 2021, 16:25:58 Marcelo de Castro Spada Ribeiro assinou como gestor. Pontos de autenticação: email

marcelospada@cref14.org.br (via token). CPF informado: 828.357.051-04. IP: 189.123.135.129.

Componente de assinatura versão 1.155.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

26 out 2021, 16:25:59 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

bf6a2c81-99a2-4d01-a8d2-fc8d13617e0c.

Para validar este documento assinado, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos

signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número bf6a2c81-99a2-4d01-a8d2-fc8d13617e0c, com

os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 26 de outubro de 2021. Versão v1.4.0.

bf6a2c81-99a2-4d01-a8d2-fc8d13617e0c Página 1 de 1 do Log


		2021-10-26T19:26:01+0000
	São Paulo, SP
	Clicksign
	Signature




