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ATA DO DIA 31/07/2020 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL DE PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE 1 
EDUCAÇÃO FÍSICA DA 14ª REGIÃO 2 

CREF14 GO/TO 3 
 4 

No trigésimo primeiro dia do mês de maio de dois mil e vinte, às 13h23’, virtualmente pelo aplicativo 5 
Microsoft Skype, em Goiânia/GO, foi iniciada a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA DO CONSELHO 6 
REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 14ª REGIÃO – CREF 14 GO/TO, estando presentes os CONSELHEIROS 7 
EFETIVOS: Marcos Lopes – Presidente, Marcelo de Castro Spada Ribeiro – 1° Vice Presidente, Luiz Gustavo 8 
Peres da Silva. 1º Tesoureiro - Rubens Pereira de Melo Junior - 1º Secretário, Diego Adams Rezende - 2º 9 
secretário, Francione Cardoso – 2º Vice-Presidente e Marco Antônio Medeiros – 2º Tesoureiro, Conselheiro 10 
Bruno Jose Rosa Gonçalves de Matos, Conselheiro Delton Domingos RoSa, Conselheiro Denis Diniz, Paulo 11 
Maia Brasil, Conselheiro William Mendes Costa, Conselheira Jullyanna Karoliny Silva, Conselheiro Rodrigo 12 
Mangela Gomes Cardoso, e os Suplentes: Conselheiro Thiago Remoto Domiciano, Conselheiro William 13 
Moises de Souza e o conselheiro Ernesto Flávio Batista Borges Pereira. O Presidente Marcos Lopes desejou 14 
uma boa tarde a todos e iniciou falando sobre o ITEM I – APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS 15 
DE FALTAS: Conselheiro Nozelmar Borges de Sousa Júnior está em viagem, Conselheiro Mauro está em 16 
treinamento com a empresa, professora Milena não conseguiu devido a demandas pessoais, Conselheiro 17 
William Lima está viajando, Conselheiro Jovino está trabalhando no mesmo horário dessa plenária; ITEM II – 18 
INFORMES DA DIRETORIA: Não houve informes da diretoria. 1- ITEM III – INFORMES DA PRESIDÊNCIA: Nesse 19 
momento presidente informa sobre o que foi feito durante a pandemia; dia 19 de Março de 2020 20 
presidente participou de uma reunião virtual no conselho com cinco proprietários de academia, 21 
juntamente com o Deputado Virmondes Cruvinel; Foi solicitado a redução da carga tributária devido a 22 
pandemia e suspensão também dos tributos; dia 20 de Abril o presidente esteve na secretária de 23 
desenvolvimento econômico, com o Alisson, foi entregue protocolo de biossegurança; Nesse mesmo dia o 24 
vereador Anselmo Pereira foi até o conselho para reunião com o presidente, para interceder sobre a 25 
reabertura das academias; dia 22 de Abril de 2020 reunião no paço municipal com o secretário de 26 
Governo Paulo Ortegal, Secretário de Desenvolvimento Alisson e os vereadores Anselmo e Dr Gian; dia 23 27 
de Abril vídeo conferência com os presidentes das federações de artes marciais e presidente da FDE 28 
Marco Maia; ainda no dia 23 de Abril Conselheira Caroline Gimenes, apresenta a pessoa da prefeita de 29 
Palmas o protocolo de biossegurança elaborado pelo CREF14; dia 24 de Abril reunião do presidente com 30 
prefeito de Itaberaí, juntamente com professora Milena proprietária da academia Fit Force, apresentou 31 
todos os documentos necessários para solicitar a reabertura das academias; Presidente Marcos Lopes, 32 
ressalta que sempre dialogou com as prefeituras no intuito de fortalecer a importância das academias 33 
como promotora da saúde, sendo a população prejudicada com o fechamento das academias, dia 24 34 
de Abril, reunião Virmondes Cruvinel, parceria fechada com a Goiás Fomento; no dia 27 de Abril, 35 
participou com o profissional Cassio de reunião com o prefeito de Bonfinópolis, solicitando a reabertura das 36 
academias; presidente lembra que foi bem recebido em todas as prefeituras e secretarias; presidente 37 
participou de vídeo conferencia com profissionais da cidade de Jatai, aonde também estavam presente o 38 
prefeito e o secretário de Saúde; dia 28 de Abril acompanhado dos profissionais Everton Pontes e André 39 
Barbosa, esteve com superintendente municipal de Rio Verde, foi ressaltado a importância da reabertura 40 
das academias; dia 04 de maio reunião com a prefeita de São Miguel do Araguaia, presidente foi 41 
recebido pela prefeita em sua residência, foram apresentados todas os protocolos necessários para 42 
reabertura das academias, onde após uma semana as academias foram reabertas; dia 21 de maio, 43 
reunião com o superintendente de vigilância epidemiológica em saúde de Goiânia Drº Ivis Mauro 44 
Fernandes, solicitando a reabertura das academias; dia 02 de junho reunião com prefeito de Aragoiânia 45 
para parabeniza-lo pela reabertura das academias; dia 10 de junho reunião com o subcomitê de crise de 46 
Aparecida de Goiânia, foram apresentados todos os protocolos de segurança, tinham vários empresários 47 
presentes na reunião, presidente reforçou as academias como espaço de promoção da saúde; dia 18 de  48 
Junho reunião no conselho regional de medicina, juntamente com professor Dr Paulo Gentil, foi solicitado 49 
ao Conselho Regional de Medicina desse apoio ao CREF14 no trabalho de reabertura das academias; dia 50 
01 de julho o presidente esteve com proprietários das academias Athletics, Flex e Companhia do Corpo, 51 
em  reunião com o secretário Alisson, foi novamente solicitado a reabertura das academias; presidente 52 
voltou a se reunir com os empresário e a secretaria de saúde Fatima Mrue, foi feito solicitação de 53 
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reabertura com base nos protocolos de segurança, bem como foi enfatizado os benefícios desses espaços 54 
para a promoção de saúde, reunião com o Drº Paulo Gentil no comitê de crise, juntamente com várias 55 
categorias comerciais, secretários municipais, procurador do município e comandante da guarda 56 
municipal de Goiânia; dia 01 de julho presidente esteve com os prefeitos de Rialma, Ceres e Rianápolis, em 57 
Ceres o comércio estava aberto, o prefeito de Rialma disse em reunião que abriria suas academias uma 58 
semana depois o que de fato aconteceu. A prefeitura de Rialma foi notificada por um leigo estar dando 59 
aula online pelas redes sociais da prefeitura; prefeitura de Rialma foi notificado assim como Centro de 60 
Seleção da UFG para retificar o edital sobre o termo usado no edital do concurso público para contração 61 
de profissional de educação física; Presidente no dia 8 de julho visitou o instituto olhos da alma sã, 62 
juntamente com assessora de comunicação Carol, onde foi buscada uma parceria para os profissionais de 63 
educação física; presidente ainda entrou em contato com o ITGT buscando parceria para atendimentos 64 
aos profissionais de educação física; dia 13 de Julho presidente Marcos Lopes esteve presente na 65 
assinatura dos decretos municipais e estaduais que contemplaram as aberturas das academias;  .  ITEM IV 66 
– INCLUSÃO DE PONTO PAULA: 1- PROCESSO Nº 2018/020071 Colocada em votação, aprovado por 67 
unanimidade o ponto de pauta; 2-RESOLUÇÃO QUE REGULAMENTA O 2° REFIS, colocado em votação 68 
aprovado por unanimidade; ITEM V: LEITURA DO RELATÓRIO DO CONSELHEIRO WILLIAM MENDES SOBRE O 69 
PAGAMENTO DE JETONS DURANTE A PANDEMIA: Conselheiro William Mendes fez a leitura do seu relatório 70 
que segue em anexo; presidente Marcos Lopes, lembra que já houve perda do objeto; presidente Marcos 71 
Lopes, esclarece em relação ao relatório, que o pagamento dos Jetons era somente para o período da 72 
Pandemia, que o valor também não precisaria ser integral, poderia ter sido tratado um valor bem menor; 73 
presidente lembra que existem gastos também na questão das reuniões virtuais, presidente lembra que o 74 
CONFEF está pagando 50% do valor de uma reunião presencial, professor Marcelo Espada ressalta que a 75 
resolução não é ilegal, lembra que neste momento várias entidades federativas, como legislativo, 76 
executivo e judiciário estão fazendo uso das ferramentas virtuais, Vice presidente Marcelo Spada lembra 77 
que nas reuniões virtuais reduziria o valor gasto em diárias e passagens aéreas, Conselheiro Marcelo lembra 78 
que o conselheiro William fugiu ao ponto de pauta, uma vez que ele faz citação a respeito da prestação 79 
de contas, mas esse assunto não fazia parte da resolução pela qual foi solicitada o pedido de vistas do 80 
professor William Mendes, Professor Marcos lembra ainda que a prestação de contas teve sua data 81 
prorrogada, presidente Marcos Lopes, volta a reforçar que o ponto de pauta perdeu seu objeto, 82 
Conselheiro Denis Diniz, parabeniza o conselheiro William pelo relatório, lembra que não é necessário 83 
pagamento da reunião virtual, pois não existe custos na sua participação, conselheiro Luiz Gustavo faz a 84 
observação que o relatório fugiu do tema, e alega que a proposta era de regulamentação das reuniões 85 
virtuais e que se houvesse algum incomodo em relação ao pagamento bastava que fosse retirado esse 86 
ponto da proposta de regulamentação e que seguissem para aprovação sem esse ponto de pagamento 87 
do Jeton, lembra ainda que sobre o portal da transparência, em 2018 houve uma determinação judicial 88 
para sua implementação e que o mesmo não foi feito pela diretoria anterior sobrando para atual diretoria 89 
fazer a implementação do portal; William cita que sua intenção foi ajudar, lembra que seu relatório foi feito 90 
no intuito de proteger o conselho, conselheiro faz solicitação para que seja feita uma consulta para 91 
determinar o melhor horário da plenária, para que possa haver mais presença por parte dos conselheiros; 92 
Presidente relembra que a prestação de contas foi prorrogada para data limite de 31 de Agosto, por isso a 93 
atual diretoria ainda está dentro do prazo, Conselheiro Denis, lembra que ajudou o CREF antes mesmo de 94 
entrar como membro eleito e lembra que em assembleia anterior fez pedido de que não fosse permitido a 95 
reeleição e espera que esse tema seja trazido para votação, lembra que é necessário união e que não 96 
deve existir divisão pelo bem do conselho; Conselheiro Francione levanta questão de ordem para que os 97 
conselheiros se atentem a pauta, pois está fugindo muito dos temas propostos na reunião e que isso tende 98 
alongar muito a reunião, Conselheiro Diego lembra que todos os membros do conselho estão convidados 99 
a participar do dia a dia do conselho, lembra que existe um discurso, mas que na prática acontece de 100 
maneira diferente; Presidente Marcos Lopes declara a perda do objeto desse ponto de pauta em 101 
discussão, mas informa que o relatório está recebido pela presidência; ITEM VI:APRESENTAÇÃO DO 102 
RELATÓRIO DA COF: O presidente da COF Delton Rosa, lembra que ocorreram dois encontros, e que teve 103 
uma reunião com a CEP, jurídico e gerente de fiscalização, lembra que os processos estavam tramitando 104 
de maneira equivocada, lembra que processos éticos estavam sendo remetidos a COF, no entanto esses 105 
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processos são da alçada da CEP, lembra que é necessário a regulamentação do manual de fiscalização 106 
com as alterações propostas na reunião, para que a COF possa trabalhar; na segunda reunião foi 107 
montado um pré calendário com reuniões presenciais e virtuais; As 14:41 minutos o presidente Marcos se 108 
retira da reunião por motivo de trabalho, o Vice Presidente Marcelo Espada passa a presidir a plenária 109 
nesse momento;  ITEM VII: APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS: A 110 
conselheira Jullyanna Karoliny faz a leitura do seu relatório (Documento em anexo), foi apresentado a JC 111 
Assessoria como nova responsável da contabilidade do CREF14, a conselheira parabeniza a atuação do 112 
Superintendente Rafael Medrado e da JC Assessoria, foi aprovado a prestação de controle e finanças da 113 
prestação de contas do ano exercício 2019; ITEM VIII: RELATÓRIO DA CEP: Conselheiro Ernesto faz a leitura 114 
do relatório das atividades desenvolvidas (documento em anexo); ITEM IX: INCLUSÃO DOS CONSELHEIROS 115 
SUPLENTES: Fica efetivado o conselheiro Thiago Remoto no lugar da conselheira Milena Emídio, Conselheiro 116 
William Moises no lugar de Rubens Pereira, efetivado o conselheiro Ernesto no lugar do conselheiro Jovino; 117 
ITEM X: LEITURA DAS ATAS DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA VIRTUAL DO DIA 27 DE MARÇO E DA 118 
REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL DE 30 DE MAIO: Vice-Presidente Marcelo Espada compartilha sua tela com os 119 
demais conselheiros e inicia a leitura da ata referente ao dia 27 de Março de 2020, após finalizar sua leitura 120 
foi colocada em votação: Conselheiro Bruno Matos votou pela aprovação, conselheiro Delton aprova a 121 
ata, professor Denis vota por aprovação, professor Ernesto aprova, professor Diego Adams aprova, 122 
professor Francione aprova, professora Jullyanna aprova, professor Luiz Gustavo aprova, professor Marco 123 
Antonio aprova, professor Rodrigo Mangela aprova, professor Thiago Remoto aprova, professor William 124 
Moises vota pela aprovação da ata e professor Marcelo Espada vota pela aprovação; Agora o Vice 125 
presidente Marcelo Espada inicia a leitura da ata referente ao dia 30 de maio de 2020: Conselheiro Bruno 126 
Matos votou pela aprovação, conselheiro Delton vota pela aprovação da ata, professor Denis vota por 127 
aprovação, professor Diego Adams aprova, professor Francione vota pela aprovação, professora Jullyanna 128 
aprova, professor Luiz Gustavo aprova, professor Marco Antônio aprova, professor Rodrigo Mangela 129 
aprova, professor Thiago Remoto aprova, professor William Moises vota pela aprovação da referida ata, 130 
Professor Marcelo Espada vota pela aprovação da ata; ITEM XI: PROCESSO ÉTICO NUMERO 201800503:  131 
Nesse momento o professor Marcelo que é relator do processo, inicia a leitura do seu relatório, professor 132 
Delton questiona sobre o rito previsto no relatório, professor Marcelo Espada lembra que é necessário que 133 
seja dado a funcionária Ravena o direito de ampla defesa, nesse momento Bruno Matos faz uma 134 
observação, lembra que ocorreram vícios no processo, sendo assim ele entrou com recurso para que o 135 
processo seja remetido novamente a 1ª instância para que o processo tenha andamento devido, Drª Maria 136 
Eugênia faz a observação que o rito necessário a esse processo deve seguir o andamento dado pelo 137 
relator Marcelo Espada, colocado em votação,  conselheiro Delton vota com o relator, professor Denis 138 
vota com o relator, professor Diego Adams vota com o relator, professor Francione vota com o relator, 139 
professora Jullyanna vota com o relator, professor Luiz Gustavo vota com o relator, professor Marco Antônio 140 
vota com o relator, professor Rodrigo Mangela vota com o relator, professor Thiago Remoto vota com o 141 
relator, professor William Moises vota com o relator, professor Ernesto vota com o relator, sendo assim, o 142 
processo será remetido novamente a 1ª Instancia que é a CEP; ITEM XII: SAÍDA DO PROFESSOR RAPHAEL 143 
CUNHA DA COMISSÃO CIENTIFICA DO CREF14: Colocado em votação fica aprovada por unanimidade a 144 
saída do professor Rafael da comissão cientifica; ITEM XIII: PROVIDÊNCIAS JURÍDICAS CRIMINAL CIVIL E 145 
ÉTICA: Drª Maria Eugênia informa que dois perfis do instagram estão fazendo postagens nas redes sociais, 146 
denegrindo a imagem do CREF14 e de seus conselheiros, ela lembra que os ataques tem sido agressivos e 147 
injustos com os conselheiros e o CREF14, um dos perfis já foi identificado, enquanto o outro está sendo 148 
investigado; Marco Antônio tem interesse que seja dada entrada no processo criminal pois se sentiu 149 
perturbado com as publicações, conselheiro Luiz Gustavo é a favor da entrada criminal pois os perfis estão 150 
agredindo as pessoas que fazem parte da instituição CREF14, professor Thiago Remoto é a favor da ação 151 
criminal ele lembra que o CREF tem trabalhado em prol dos profissionais de maneira ética e mesmo assim 152 
tem sofrido ataques difamatórios, conselheiro Denis Diniz é a favor e lembra que o CREF 14 e seus 153 
conselheiros vem sofrendo durante anos com calúnias, professor Francione se coloca favorável a instrução 154 
criminal ele afirma que as críticas desde que construtivas são bem vindas mas como está sendo feita de 155 
maneira a denegrir ela precisa ser rechaçada, Conselheiro Ernesto lembra que já fez um documento para 156 
que seja publicado nas redes sociais e site do conselho a respeito das faltas éticas que podem ser 157 
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cometidas ao se fazer acusações levianas sobre o conselho, conselheiro Delton Rosa diz que concorda 158 
com os tramites criminais e ético contra as pessoas que estão difamando o conselho, Drª Maria Eugênia 159 
esclarece que cabe aos conselheiros promover o registro do boletim de ocorrência criminal,  quanto 160 
punição ética é necessário saber a base territorial da pessoa que vem cometendo tais atos, professor 161 
Marcelo Espada mostra os prints das ofensas direcionadas ao conselho e seus conselheiros, professor 162 
Marco Antônio questiona se as pessoas que comentaram as postagens também podem ser também alvo 163 
de ação judicial, Drª Maria Eugênia responde que quem comenta denegrindo pode sim ser acionada 164 
judicialmente, ela irá fazer uma análise mais detalhada a respeito dessa ação, colocado em votação 165 
professor Bruno Matos é favorável ao andamento da ação, professor Delton concorda, professor Denis 166 
concorda, professor Ernesto concorda, professor Diego concorda, professor Francione se diz de acordo, 167 
professora Jullyanna concorda, professor Luiz diz que concorda plenamente, professor Marco Antônio 168 
concorda, professor Rodrigo concorda, professor Thiago Remoto concorda, professor William Moises 169 
concorda, professor Marcelo Espada também concorda, ficando aprovado por unanimidade; ITEM XIV: 170 
PROCESSO ÉTICO DA INSCRITA JAQUELINE MARIA DE MORAIS: Professor Marcelo Espada informa que o 171 
processo precisa de um relator, ele pergunta se alguém se candidata, não havendo inscritos o professor 172 
Marcelo Espada faz a indicação do professor Marco Antônio como relator do processo; ITEM XV: 173 
RESOLUÇÃO QUE REGULAMENTA O 2° REFIS: professor Marcelo lembra que nesse novo refis a adesão está 174 
valendo até 30 de setembro, professor Delton pede que seja esclarecido a questão dos valores e 175 
quantidade das parcelas no REFIS, professor Marcelo lembra que a quantidade máxima de parcelas é de 176 
24 sendo que o valor mínimo de R$ 100,00 pessoa física e R$150,00 de pessoa jurídica, lembra que o 177 
pagamento em parcela única tem desconto progressivo a medida que o debito seja quitado em menor 178 
quantidade de parcelas, professor Denis sugere que quem já havia feito o REFIS anteriormente e não 179 
honrou os pagamentos não tenha acesso aos mesmos benefícios que os demais, professor Ernesto lembra 180 
que a pandemia prejudicou muito os profissionais e pergunta sobre se os descontos abrangerá a todos que 181 
foram prejudicados, professor Marcelo lembra que esse REFIS se refere as dívidas de 2019 para trás uma vez 182 
que o ano de 2020 ainda está correndo e por isso ainda não gerou débitos de dívidas, professor Luiz lembra 183 
que como o ano não acabou a anuidade desse ano ainda não é considerado uma dívida, por isso ela 184 
não entra nesse REFIS, professor Ernesto cita que entendeu, mas questione se as pessoas que tinham feito o 185 
REFIS dos anos anteriores para pagamento nesse ano de 2020 e foram afetados pela pandemia se serão 186 
contempladas com esse REFIS, professor Bruno Matos questiona se no ano de 2021 será feito um REFIS para 187 
contemplar as dívidas do ano de 2020 devido a pandemia, professor Diego sugere que a resolução seja 188 
levada para um novo estudo a respeito da resolução para sanar todas as dúvidas dos conselheiros, 189 
conselheiro Denis lembra que anteriormente os profissionais agiam de má fé fazendo o REFIS mas pagando 190 
somente a primeira parcela para se regularizar e posteriormente não continuava o pagamento, professor 191 
Delton questiona sobre o vencimento do REFIS pois pode prejudicar o profissional, professor Diego lembra 192 
que o CREF não é obrigado a fazer o REFIS, professor Marcelo Espada passa o ponto de pauta para a 193 
próxima reunião plenária, sendo remetido ao jurídico e departamento administrativo e financeiro para que 194 
sejam sanadas as dúvidas, colocado em votação fica aprovado por unanimidade dos presentes a retirada 195 
do ponto de pauta que será discutido nas próximas plenárias. XVI- ASSUNTOS GERAIS: professor Bruno 196 
Matos sugere que o atendimento do conselho seja mais ágil, questiona que o tempo de espera tem sido 197 
grande, uma vez que isso pode prejudicar os profissionais, pede que as atas e resoluções sejam 198 
encaminhadas com antecedência antes das plenárias; professor Francione lembra que é necessário 199 
pensar sobre o dia dos profissionais de Educação Física, professor Denis comunica que foi convidado por 200 
um grupo de proprietários de academias para discutir sobre o processo de reabertura das piscinas das 201 
academias e diz que estão trabalhando um documento para que sejam reabertas as piscinas das 202 
academias dentro de um protocolo de segurança, professor Ernesto diz que vem orientando os 203 
profissionais sobre a necessidade do registro no conselho, lembra ainda que está em processo junto a 204 
prefeitura de Itumbiara a solicitação de uma reunião juntamente com o presidente do CREF para que seja 205 
tratado sobre os protocolos das reaberturas dos clubes, professor Delton parabeniza todos que ficaram na 206 
até o fim da reunião, professor Marco Antônio lembra que em Agosto entra em vigor a LGPD e lembra que 207 
o conselho deve se posicionar em relação a essa nova normatização, professor Marcelo nada mais 208 
havendo a tratar, encerra reunião às 16 horas e 57 minutos e, para constar, foi lavrada a presente Ata, por 209 
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mim, Diego Adams Rezende, 2º secretário do CREF14 que também assino abaixo, que depois de lida e 210 
discutida será aprovada pelos membros apenas de modo virtual. 211 

 212 
Goiânia, em 31 de Julho de 2020. 213 
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Nozelmar Borges de Sousa Júnior 296 
CREF 002279-G/GO 297 
 298 
 299 
 300 
Paulo Maia Brasil 301 
CREF 001724-G/GO 302 
 303 
 304 
 305 
Rodrigo Mangela Gomes Cardoso 306 
CREF 002694-G/GO 307 
 308 
 309 
 310 
Rogério Pereira Ataíde Frazão 311 
CREF 001106-G/GO 312 
 313 
 314 
 315 
Rubens Pereira de Melo Júnior 316 
CREF 003073-G/GO 317 
 318 
 319 
 320 
Thiago Remotto Domiciano 321 
CREF 001074-G/GO 322 
 323 
 324 
 325 
William Alves Lima 326 
CREF 001141-G/GO 327 
 328 
 329 
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 330 
Willian Mendes Costa 331 
CREF 000522-G/GO 332 
 333 
 334 
 335 
William Moisés de Souza 336 
CREF 000877-G/GO 337 
 338 
 339 
 340 
Loraine Rios Porta 341 
CREF 000510-G/GO 342 
 343 
 344 


