CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
16ª Região

Rio Grande do Norte
RESOLUÇAO Nº 011/2016 - CREF16/RN

Natal, 21 de maio de 2016

Institui a Medalha do Mérito Profissional – Professor
Sebastião Cunha no âmbito do CREF16/RN.

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 16ª
REGIÃO – CREF16/RN, no uso de suas atribuições estatutárias, conforme dispõe o
inciso IX do art. 40, e
CONSIDERANDO a necessidade de reconhecimento público de Profissionais que se
destacaram pelo zelo, dedicação e presteza no trabalho ou ações na área de atuação e
das causas de interesse da Educação Física para a sociedade;
CONSIDERANDO que neste ano comemoramos o 1º aniversário de instalação do
Conselho Regional de Educação Física da 16ª Região – Rio Grande do Norte –
CREF16/RN;
CONSIDERANDO o que deliberou o Plenário do Conselho Regional de Educação
Física da 16ª Região – Rio Grande do Norte, em reunião ordinária realizada em 21 de
maio de 2016,

RESOLVE:
Art. 1º - Cria a Medalha do Mérito Profissional – Professor Sebastião Cunha a ser
outorgada por ocasião das comemorações do Dia do Profissional de Educação Física,
destinada a galardoar Pessoas Físicas, que no campo da Educação Física, tenham se
distinguido de forma notável ou relevante, bem como contribuído com seu trabalho ou
ações para o engrandecimento e defesa da profissão.
.
Art. 2º - Compete a Comissão Especial, constituída especificamente para este fim,
coordenar o processo seleção dos profissionais a ser homenageado, observar os
critérios, investigar a relevância dos fatos relatados, a veracidade das informações e
colaborar na organização da solenidade de outorga.
Art. 3º - Anualmente serão homenageados 05 (cinco) Pessoas Físicas, conforme
critérios estabelecidos em Portaria.
Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor, a partir de 01/07/2016 e deverá ser
publicada no DOU, revogadas as disposições em contrário.
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