
 

A S S U N T O S  T R A T A D O S  

1. Apresentação e aprovação de justificativas de faltas:  justificaram os Conselheiros Ernesto 
Flavio Batista Borges Pereira – CREF 001070-G/GO, Ludgero Carollino Galli Vieira – CREF 
000176-G/GO, Marcos Lopes de Oliveira – CREF 000698-G/GO, Mauro Roriz dos Santos CREF 
000190-G/GO, Nozelmar Borges de Sousa Júnior – CREF 002279-G/GO, Paulo Maia Brasil – 
CREF 001724-G/GO, Vladimir José Hadlich – CREF 000939-G/GO e Willian Mendes Costa – 
CREF 000522-G/G/GO, o que foi aprovado pelo Plenário. A Plenária contou ainda com a 
participação da Dra. Christina S. Castelano Goulart e do Dr. Francisco de Melo da Silva, ambos 
advogados do Departamento Jurídico deste conselho. 

2. Leitura, discussão e aprovação das atas das reuniões anteriores: foi feita nova leitura e após 
discutida foi aprovada por unanimidade. 

3. Expedientes e comunicações da Presidência e Diretoria: o presidente informa que esteve 
reunido com o Deputado Virmondes Cruvinel, discutindo sobre o apoio às ações e projetos do 
CREF14/GO-TO; relatou ainda sobre o Encontro em Brasília sobre a Frente Parlamentar Mista 
do Combate e Prevenção à Obesidade Infanto-juvenil, no Ministério da Saúde. O Conselheiro 
Jairo Peres relatou sobre a indicação vinda do presidente a sua pessoa como membro da 
Diretoria no FCRAS – Fórum dos Conselhos Regionais da Área de Saúde e relatou também 
sobre a responsabilidade nos trabalhos de digitalização dos documentos do CREF14/GO-TO; 
o secretário João Batista Varanda sintetizou sobre o evento realizado no Conselho, I Encontro 
dos Responsáveis Técnicos, contemplando o excelente trabalho realizado por toda a equipe 
do CREF14 bem como a presença dos Responsáveis Técnicos e proprietários de Academias, 
parabenizando a atual gestão pelo trabalho desenvolvido; Conselheira  Rosimari de Oliveira 
juntamente com a Secretária Executiva Loraine Rios Porta iniciaram o trabalho de organização 
e digitalização das atas de Plenária e Diretoria desde 2008 até a presente data. 

4. Apreciação dos relatórios das Comissões e Ouvidoria: Comissão de Ética Profissional: 
conselheiro Davi falou sobre a importância da presença da Dra. Christina Goulart na Comissão 
de Ética Profissional efetivando o desempenho da mesma; Comissão de Alto Rendimento: 
conselheira Aline relatou sobre a falta de um membro da Comissão e informou sobre a 
indicação do profissional Flávio Augusto para compor a mesma, indicada pelo conselheiro 
Willian Mendes; Comissão de Ensino Superior: conselheiro Denis informou que não houve 
reunião; Comissão de Controle e Finanças: conselheiro Ademir informou que encerraram a 
análise de todos os processos apresentados de 2017 até a presente data e, que, nas últimas 
duas reuniões analisaram 151 processos; Comissão de Eventos: conselheiro Delton esclareceu 
que para a organização da confraternização estava faltando R$740,00 (setecentos e quarenta 
reais) mas que, posteriormente, os demais conselheiros acertaram; Seccional Tocantins: 
conselheira Carolline informou sobre o início do trabalho da nova agente administrativo 
contratada, que as Comissões do Tocantins não realizaram nenhuma reunião e que no dia 14 
de dezembro de 2017 reuniu-se com os membros do Grupo de Trabalho do Projeto de 
Desenvolvimento da Autonomia do CREF14/GO-TO – Seccional Tocantins para discussão do 
mesmo; falou sobre a proposta de mudança de endereço da sede justificando os 5 
funcionários da mesma: 3 agentes administrativos no atendimento, 1 fiscal e 1 estagiário; 
Ouvidoria: relatório foi apresentado e encontra-se em anexo.  

5. Homologação de Processos da COF: os processos foram analisados e aprovados por 
unanimidade. O relatório do spiderware encontra-se em anexo.  

6. Homologação dos Processos oriundos do atendimento:  os processos foram analisados e 
aprovados por unanimidade. O relatório do spideware encontra-se em anexo. 



 

7. Resolução do Programa de Recuperação Fiscal, Resolução dos descontos do primeiro 
registro:  foi analisada a minuta da Resolução que trata da adesão ao CREF14/GO-TO ao 1° 
Programa de Recuperação de Créditos 2017/2018 no âmbito do Sistema CONFEF/CREF’s; 
alguns conselheiros sugeriram datas para adesão ao programa, mas o Departamento Jurídico 
justificou que o período de 02 de janeiro a 22 de junho de 2018 seria ideal em virtude deste 
ano ser eleitoral e que pode ser concedido aos inscritos até 3 meses antes do pleito eleitoral, 
sendo aprovada por unanimidade. O conselheiro Bruno Matos pediu vistas da minuta 
apresentada que foi concedida durante a Plenária. Ele alertou sobre o artigo 6°, inciso 4° onde 
se lê “Os Profissionais de Educação Física e/ou Pessoas Jurídicas que, inconformadas com a 
sua exclusão do Programa, desejarem solicitar o restabelecimento do I Programa de 
Recuperação de Créditos 2017/2018, poderão fazê-lo de forma fundamentada a Diretoria do 
CREF14/GO-TO, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência do ato de exclusão”, alterar 
a parte da Diretoria para a Plenária, onde o Departamento Jurídico pontuou que todos os 
processos administrativos do CREF14/GO-TO, independente do órgão de julgamento, são 
encaminhados para a Plenária, situação que dá publicidade de todos os processos aos 
conselheiros da mesma. O Presidente sugeriu que continuasse desta forma e que 
encaminhará ao Departamento Jurídico para análise da minuta. O conselheiro Denis sugeriu 
que haja maior porcentagem de desconto em torno de 100, 80, 60, 50 e 40% e não como está: 
100, 80, 60, 40 e 20%; conselheiro Davi propôs que fique como está na proposta original. 
Colocado em votação, houve 4 votos para a proposta do conselheiro Denis, 5 votos para o 
conselheiro Davi e houve 2 abstenções; foi analisada a minuta da Resolução que trata do valor 
da anuidade, descontos e procedimento de cobrança para o ano de 2018; colocada em 
votação foi aprovada por unanimidade a formalização do desconto da anuidade do Primeiro 
Registro para 50% (cinquenta por cento) da anuidade vigente e proporcional a data de 
registro; foi analisada a Resolução dos descontos da anuidade de 2018, onde foi votada e 
aprovada por unanimidade a alteração das datas de vencimento do desconto para pagamento 
à vista da anuidade sendo I - desconto de 50% para pagamento da anuidade até 28/02/2018; 
II – Desconto de 40% para pagamento da anuidade até 31/03/2018, que permaneceu e, III – 
Desconto de 30% para pagamento da anuidade até 29/04/2018; foi analisada o artigo 7° que 
trata dos pedidos de baixa de registro que forem protocolizados até 31 de março de 2018, 
ficarão isentos do pagamento da anuidade, votado e aprovado por unanimidade. 

 

8. Assuntos Gerais: não houve assuntos gerais. 

9. Leitura, aprovação e assinatura da Ata da reunião: o presidente informou que todos os 
conselheiros deverão estar atentos para a primeira reunião da Plenária de 2018, que todas as 
comissões sejam preenchidas e comecem a atuar; após a leitura da presente ata, aprovado 
por todos, eu encerro as discussões, apresentações as 11h40. 

Lavrada por: Rosimari de Oliveira – CREF 000196-G/GO 


