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Conselho Regionol de EducoçÕo Física

ATA DA REUNIÃG FLEITÁR;A T}O CREFIó/RN REÂIIUADA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022

1 Aos treze dios do mês de ioneiro de dois mil e vlnte e três, às quotorze horos e dois minutos, no
2 Plenório Clóudio Aurgusto Boschi. sede do CREF1ólRt.l, Edifícío Mopirunga. Rua Afoulfo Alves l?4?.
3 boino Candelório, Notcl RN, por convoccçÕo regirnentol do seu Presidente Froncisco Borges de
4 Arcújo, teve início o Reuniõa Plenério do Conselho Regioncl de Educoçõo Físico do 16o Região -
5 CREfl6lRN, com c presenÇo do Consetrheiros lUtenrbros Tifulores: Afrônio Aurélío Silvo Bezena CREF

6 000132-GiRN, Ántônio José de Souso Sompcio Bcrrros CREF ü00022-G/RN, Elizabeth Jotobo Bezerro
7 Tinoco CREF 0Oú030-GIRN. Evitócio Jocos Júnior CRÉf üü2777-GIRN, Fernondo Antônio Bolelho
I CREF 000389-GIRN, Ferncndo Gerq[do de Medeiros CREF 000007-GIRN. Frqncisco Aniônio Dias
9 Segundo CREF 001541-GIRN, Francisco BorEes de Arcújc CREF 00i001-GIRN. Franktin Deweskley

l0 Soores CREF 0CI22&GIRN, Hideroldo Bezenc dos Santos CREF 000O54-GIRN, Hugo Césor Reís

1 I Cômoro. CREF 000ó47-GIRN, JoÕo Pessoo CREF 000028-GIRN, Jooquim Apr-çio Neto CREF 00i 738-
12 G/RN José Dolmo PereÍro CREF 001057-GIRN, Morions Reis Feneira do Silvo Menezes CREF ü01310-
13 G/RN. Roso Moriq Socres Costs de Mendonçc CREF 0001i3-GlRN, Thiogo Sanios de Aroújo CREF

14 Om9?i-GlRN. Tr-rlio Céscr de Medeiros Âlmeids CREF m02f2-GlRN. Conselheiras Membros
15 §uplentes: Antcnic NeurccÍ Âlrneido Silvs CREF m3424-GlRN, Fóbio Bezero do Costo CREF 000722-
16 G/RN, Severino Medeiros dc Cunha CREF 001865-G/RN, Votdery Pculo Neio - CREF 003ó28- GiRN.
17 Conselheiros com ÂusêncÍos Justtficados: Maria Magnólio §ousa Figueiredo CREF 001ü74-G/RN.
18 Conselheiro Licenciado o pedido por tempo indeterminade: Mitton Fronço Junlor CREF 000001-
19 G/RN, Conselheiros Ausentes tem Jusfificofivc: Roberto Luiz Menezes Cobrol Fogundes CRÊF

2A 000ü0?-GIRN. Conslotondo o quórum regimentoÍ, o presidente Froncisco Borges de Arcujo.
2L curnprimentou os presentes, pediu o proieçÕo de Deus pcro o reollzcçÕo de mois umo reuniôo
22 Plenoria. PAUTÁ: I - Leituro. di*cussêo e qp o dos Atqs onteriores: O presÍdente informou que
23 o oto da reuniÕo de dezembro foro oprovcdo, <rntecipcdomente conforme enviodo por e-moil,
24 com umo chstençÕo. JusÍificondo o necessÍdode poro orgcnizor c tronsferêncio do
25 documentoçÕo poro o novo sede junto a receito federcl. cartórios etc. ll - Expedienle e
26 comuniecções ds Diretoriq O Presidente Borges informou que todo o expediente fora enviado
27 por e-mcÍ|. principois ofícios e tudo de relevonte, principalmente o referente o justíço. A Diretorio
28 se reuníu no dio 28 de dezembro porc discutir principclmente a Sessõo §olene de cberturo Oficicl
29 do sede própric do CREFI6IRN. Foi ogendoda poro o dia 24 de morço, com o presenço do
30 Diretorio do CONFÊF e de clguns membros do Sistemo. OpçÕo par um evento com umc temótico
31 regionolizcdc; preocupoçõo com o peíodo chuvoso: público reduzido com representoçÕo de
32 olgumos ouiorÍdodes dos poderes executivos. Iegistotivos, judiciório e ministerio público, ctém de
33 instituições congêneres. Ao finol que o cssunfo seria ferrcdo ao Plenorio pcro delíberoçÕo"
34 Comunicodos: - O Presidente Borges comun[cou que o CREF16 esto funcíonondo em definiiivo no
35 sede próprÍo desde o dia 27 de dezembro; que os Boletos dos onuidcdes de 2AX, jó estÕo
36 disponívels no site; comunicou que recebeu cs propostos de renovoçôo dos controtos dc
37 Assessoria Jurídico e do Assessorio Jurídico de LicítcÇÕo. Colocou Êm discussôo perguntondo se
38 hovio olgumo divergência quonto q continuidode destas ossessorios. NÕo houve nenhumo
39 monifestcçÕo contrórÍo, ficando aprovodo por uncnimidode" Que serÕo renovodos em tempo
40 hóbil. A SessÕo Salene de Aberturo Oficiol dc sede com Plenória extroordinório: O presidente
4l Borges comunicou o definiçÕo do doto de 24 de mcrço pÕro c SessÕo Sofene, cgendodo com o
42 Presidente do CONFEF e que no dio 25 de morÇo. toda o Diretorio deveró portícipor de umo
43 Plenório especicl do CREF}6. Decisões do Flenério: Que o coordenoçôo do evenio ficoró o
44 corgo de Volério Aroújo, Assessoro de ComunicaçÕo e Morketing; Que nÕo serÕo convidados os
45 Cônjuges ou ccompcnhontes dos Conse[heiros. ConselheÍros ou funcionórios; Que os convites
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46 serôo nominois; Qse o bebido olcoólica. que seró servido cos Convidodos no dia 24 no SessÕo

47 Solene, seró rotecdo voluntcriomente entre os Conselheiros e funcionórios" pois e proibido oo
48 Conselho Íornecer este tipo de produto; Que hoverá eventos cnfecipados em Notol e Mossoró,
49 porc contemplcr os Profissíonois de EducoçÕo Físico; Que os tnstiÍuições de Ensino Superior nôo
50 serôo convidados püro o dio 24 de mcrÇo, devído c limifaçÕo do espoÇo. mos serÕo
5i posÍeriormenfe otendidcs, em evenics programodos pelos Cômoros competentes. Que o CREF1ó

52 receberó represenfonies do "ConselhÕo" - FCFAS - Fórum dos Conselhos Federios do Áreo ds
53 Soúde pcra instolcr um "Conselhinho" - Fórunr dos Conselhos Regionois do Áreo dc Soúde no Rio

54 Gronde do Norie, flcondo o dcfo o ser definido postericrrnente. III - Relqto de Porlicipgçõo do
55 Presidente e dos Conselhe ltl.l. Porticipoçõo do Presidenle; Ilt.2. Pcrf'icipoçõo dos Conselheiros:
56 llt.3. Retoto dos OrgÕos de Assessarcmenfo; IV - lnctus6ode Assuntos nq Equtq: lV.1 - Acolhimento
57 dos Minutos de Projetos de desenvolvimento enviados pefos Conselheiros poro eloborcçôo do
58 plano de crçÕo 2023. O Presidente informou recebeu I0 prqieto pcro o construçÕo do plono de
59 Açõo do CREFIó/RN, inciuindo urn cnteprojeto que serio opresentodo pelo ossessoro de
60 comunicoçÕo e mcrketing poro o SessÕo Solene de Aberturo Ofíciot do sede Próprio do CREFI ó 1-

61 Anteprojeto dc SessÕo Solene de Aberturc Oficiat do Sede PróprÍo do CREFI6: lY"Z - Projeto
62 CREFmóvel, [V.3 - Projeto Movirnento Éfica Profissionot, tV.4 - Projeto JERNS como Potítico Público,
63 lV.S - Encontro dos Cômaros de Registro da RegiÕo Nordeste, lV.ó - Cursos parc os Profissionais de
64 EducoçÕo Física Escolor, lV./ - 1" Encontro de Profissionois de Educaçõo Físico do RN. lV.8 -
65 Conecto Personcl - CREFIRN, lV.9 - Ctínicas Esportivas Escolores, lV.lO - ReediçÕo do Café com
66 Personol em 2023. Os projetos fororn opresentcdos pelos seus respectivos outores e oo finol, houve
67 um longc período de discussõo e esclorecimentos dos prqietos peÍos seus outores. onde todos
68 pudercm se monifesfcr. Ficou deliberado. pelc semelhonçc dos conteúdos de olguns deles, que
69 serôo reefoborcdos com umc versÕo pcdrÕo parc fodos e envíodos por e-moiloo Presidente em
70 10 dios, oLr sejo. cté 23 de joneiro. Quanlo oo cnieprojeto ds §essÕo Solene de Aberturo Ofici<rl

7I da §ede do CREFj6, a Presidente Borges colocou em votoçôo o nome do Âssessoro de
72 ComunicaçÕo e Morketing poro c coordenoçÕo, sendo cprovodo sem ressolvos. V - Assuntos o
73 serem deliberqdos. com prioridsde qos processos: Y.l - Processos: V.2 * Resolvçóo O79{2A23 -
74 Qr:e dispõe sobre penotidodes e multos por infroçÕes oplicodos os Pessocs Físiccrs e os Pessoos

75 Jurí,CÍcos. Minuto oprovodo onteriormente. o fexto foi reopresentodo. pois nÕo hovia sído
76 publicodo, nÕo houve nenhumo objeçõo. V.3 - Resotuçõo 0BC/2023 - Que dispÕe sobre üs fiormos
77 de ccesso o sede do CREFI6IRN: Corn o início do funcionornento do CREF no endereço otuol, foi
78 necessório crior um docur*ento pcra regulomentcr o ocesso de pessoas Go espaÇo interno do
79 edifício sede do CREF1ólRN. Âssim sendo, o Presidente Borges solicitou s dssessorio Jurídica um
80 texto orientotivo pcro o consÍruçÕo de umc minurto de resoluçÕo, conforme envisdo por e-mcil.
81 Coiocou o ossunto ern discussõo. O texta foí tido e debctido pelos Conselheiros. Todos
82 esclorecidos, foi posto em voÍcçÕo e oprovcdo por unonimidode. V.4 ResoluçÕo ü8112ü23 - Que
83 dispôe sobre o Regimento tnterno do CREFI6IRN - versÕo otuclizodo pelo lei 14.38612ü22. A
84 Presidente informou que o texto do Regimento lnterno oprovodo no reuniÕo ptenório de moÍo de
85 2A22, teve que ser otualizodo após o lei federol 14.38&122, que olterou a lei ?ó9ói98, entror em
86 vigor. O texto opresenfodo, enviado por e-moif. jó com cs odaptoçÕes. Colocodo em discussÕo.
87 nÕo houve discussÕa" coloccdo em votoçÕo. foi oprovodo por uncnimidode. Porém ficou
88 ocordodo que quem tlvesse clgurno observoçôo relevonte, que se monifestosse oté <r segundc-
89 feiro, I7 de janeiro. Apos este prozc o fexto serio enconrinhsdo oo CONFEF pcro homologcçôo
90 no suc Plenório do dic 21 de joneÍro. entrando em vigor após c publicoçõo no diorio oficiot dc
9l uniÕo. V.5 - Resol*çôo 08212023 - Que dispÕe sobre o Regimento lnterno das Cômorcs: O
92 Presidenie explicou que foi exÍroído dc versÕo onterior o texto referente co Regirnento tnterno dos
93 Cômoras Permonentes dos Cômoros Provísórios, c) gue entende focilitor o trobalho de todos.
94 Colocodo em díscussÕo" exourindo todas as dúvidos. foÍcolocodo em votoçôo, sendo cprovodo
95 por unonimídsde. V.6 - Porfcrio CREFI6/RN no üA1i2ü23 - ComissÕo do Medolho do Mérito
96 Profissional: Conforrne discutido enn ReuniÕo dq Diretorio, foi eloboro umo portoric com umo
97 comissÕo compostc por três conselheiros que ficcrÕo responsóveis pelo reolÍzoçõo do evento do
98 Medolhc do Mérito Profissionol Frofessor SebosiiÕo Cunho. Os nomes forom oprovodos e o
99 Porforio seró pubt[codo. V.7 - Portaria CREFI6IRN n" AA2|2O23 - Nomeio coordenodoro pqro o
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SessÕo Solene de Âberturo Oficicl do Sede Própric do CREFIó/RN: Conforme decisÕo do Plenório.
foicprovodo o nome do Âssessoro de Comt-rnicoçõo e Morketing Vclério Araújo. pcro coordenor
o SessÕo Solene de Aberturo CÍiciot do novc Sede do CREFIóIRN. V.8 - Portcrics de nomeoçõo e
termos de posse dos Mernbros dcs Cômaros Permcnentes do CREF1óIRN conÍorme o seu
Regimento lnferno: O Presidente explícou c importôncios desios cômoros funcionorem como diz e>

Regimento lnterno do CREFI6/RN. Que cpós c publicoçÕo dos Portarics os seus respectivos
mernbros, ern reuniões virtuais devem eteger seus presidentes de secretórios, logo após enviorem
cs otos poro o presidêncÍo. Gue os reunlões ordinóriss presencÍais devem ocontecer no sede do
CREFIó. nos mesmas dofos dcs reunÍÕe: plenórios. Que hovendo necessidodes, os seus
presidentes podem convocer reuniôes exkoordÍnórias. VI - Assuntos Gercis: O Conselheiro Antonio
José, disse que esies projetos sÕo imporicnfes poro os Profissionois, até porque nós eslcmos
devendo estes cursos hó rnu[tc tempo. Precisomos fczer urn gronde enconfro irnedlatomente.
Sobre os bebidas paro c Sotenidode, sugere que sejc feito o cornpre pelo Presidenie e que o
volor sejo rateodo entre os Conselheiros. A Conselhefo Rqlo ]lvlendonço. nc] suc folo enolteceu o
importôncio dos Projetos oprese*tados, que devem seguir um pcdrÕc; ciiou o importôncio de
estormos presentes nos [ES. sempre foi bem ccolhida e o moteriol do CREF deve ser oferecldo
sernpre que formos folor sobre o CREF. Destocou o Guia de Frincípios de Conduto Ético do
Esiudonte de EducoçÕo Físico: Um iexto leve com tópicos e folos de fócit compreensÕo. O
presídente se propôs a solicitor umo novcr remesso oo CONFEF. O Conselheiro Jooquim Aprígio,
ochc impcrtanie que o enirego de Carieiras de tdentidode ProÍissionol oconfeço o csda dois
meses em Caicó e Currcis Novos. A Consetheíro Elizobeth Jotobá. defende que o Encontro Norte
Riogrondense de EducoçÕo Físico, fenho polestrcntes de renome no oberturo, que oconfeçom os
cursos ou polestros e que o encerrcmento sejc presencÍof. Que o CREF teró otividades püro o ono
Íodo. O Conse{heiro Hiderofdo, ocredlto nc impcrfôncio dos Porcerios, inclusive com cs
universidodes convidcndo os professores pcro os cursos. Que este ano deveró reolízor o CONAFEL
em Mossoró no rnês de junho. Â Conselheira Mcriono. disconeu sobre o suo identidcde com c
EduccçÕo Físico Escolor. que em cfguns momentos teve que brigor porc trobolhor em olgumos
escolos e hoje sente-se feliz quondo ver ex-cluncs defendendo o mesmo cousc. Que onde os seus
clhos brilhorn é no educoçÕo físico escolcrr. 0 Conselheira Fernondo Bofelho, folou sobre os
nomes dos ortistos citodos pcíc c SessÕo Selene. Gue ombos sÕo gr<rndes ortistos e que por
sugeslõo do Conselheirc Efizobeth poderó cotoboror com urno porticipoçÕo especiol no violôo. O
Conselheiro ThÍogo, sugere c konsmissÕo da SessÕo Solene em redes socíais, poro prestigicr o
Profissionolde EducaçÕo Física. Sugere cindc um vídeo que possa ser ccessodo o portir de urn QR
CODE" O Çonselhe[ro Frqnklin, concordo corn ü treinsmÍssõo, mos somente nas folos formois dos
outoridodes. 0 Conselheiro Hugo, preocupc-se corfl o horório dos 19h pelo fluxo no ruo. O
Fresidente Borqes, lembrou que enviou cÍícío ao Secretório de EducoçÕo solicitondo o roloçÕo de
fodos os professores de EducoçÕo Física do Estodo. mos nÕo recebeu respostc. Fclou aindo que
os Conselheiros que têm contofo cory] Vereodores e Deputodos que posscm cgendor enconlros
poro kotor dos Projetos de Lei do Educoçõo Físico escolor, E que oqueles que estÕo em
ondomento, que sejam contoctodos pcro que sejom reatÍvcdos. O Conselheiro Valdery, falou
que morcoró oudiêncios com vereodores do seu município poro trotor do temo EducoçÕo Físico
Escolcr. O Consetheiro Afrônio. se comprometeu ü converscr com verecdores do cidade poro
troior do terns. Tem verecdores no cidode que sõo Profissionois de EduccçÕo Físico. O Presidente
Borges linolizou ogrcdecendo r*ais umo vez o confiançç de todos. Gue estomos enÍim em coso
com muito trobotho. muito dediccçõo, mos com um resultado esperodo. por merecimento de
todos em tõo pouco tempo. Enofteceu o equipe de trobolho do CREFI6IRN, umo equípe
pequena porén'r competente, que tem o frente a Diretoro Geral Froncileide de Carvqlho Nobre.
Nado mais havendo o frctcr o reuniÕo foi encerrodc às vinte horss e klnto seie minutos e poro
constor foi lovroda o presenfe Ato, que depcis de lida e oprovoda, sero ossinodo no Íormo
regirnenlol
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Membros efetivos:

l6iRN

LISTA DE ÂSSINÂTURÂS DA REUNfiO
Re<rlizodo em I3 de joneíro d

Afrônio Aurélio Sitva Bezerro - CREF 000132_G/RN

Antônio José de souso sompoio Bonos - CREF aü0a22-Gr

Elizobeih Jatobó Bezeno Tinoco - CREF 000030_

Evilócio Joccts Júnior - CREF OO2777_GlR

Fernondo Antônio Botelho - CREF 000389_G/RN

Ferncndo Geroldo de Medeiros - CREF 0000üZ_G/RN

Froncisco Antônío Dios Segundo _ CREF 00l54 j_GIRN

Froncisco Borges de Aroújo - CREF 00.lffil_GIRN:

Fronklin Deweskley Soores - CREF 001Z28_GIRN

Hideroldo Bezeno dos Sontos - CREF 0000S4_G/RN:

Hugo Césor Reis Cômorc - CREF 000ó42_G/RN

JoÕo Pessoo - CREF 000028-G/RN:

Jooquim AprQio Neto - CREF 00t Z38_G/RN

José Dolmo pereiro - CREF 001052_G/RN

lúorio Magnólio Souso Figueirêdo _ CREF 00 4-GlRN U
lúariono Reis Feneíro da sirvo Menezes - CREF 00r310-G/R

Milton Fronço Junior - CREF 000001-GIRN

l{t

: _ Solicitou mento temporório
Roso Morio socres costo de Àrendonço - cREF 000il3-G1RN

Thiago Sontos de Aroújo - CRIF 000991_GIRN 5t"

Tulio Céscr de Medeiros Atmeido _ CREF 0ü0222_GIRN

Membros §uplenles:

Roberl'o Luíz Menezes Cobrol Fogundes _ CREF 00000g_G R

Antonio Neuroci Almeido Silvq _ CREF 003424_G/RN

Fobio Bezenc dq Costo - CREF 000722_G/RN

Severino Medeiros do Cunho - CREF 00tBóS_GIRN

Voidery Pouto Neto - CREF 003ó2g_ G/RN

CIPresidenl
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