ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021
DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 15ª REGIÃO CREF15/PI

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, através da plataforma JITSI do CONFEF,
com início às 09h30, realizou-se a 002ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE
EDUCAÇÃO FÍSICA DA 15ª REGIÃO – CREF15/PI, com presença de CONSELHEIROS REGIONAIS
quais sejam: Danys Marques Maia Queiroz (000179-G/PI); Antônio Carlos Leal Cortez (000902-G/PI);
Jarlene Fernandes Nascimento (001014-G/PI); (Maria do Perpétuo Socorro de Santana Cabral (000037G/PI); Antônio de Pádua Vasconcelos (000453-G/PI); Denise Nolêto Barros da Silva (001047-G/PI);
Francisco Braz Cruz Filho (001346-G/PI); Flavio Viveiros Oliveira (000178-G/PI); João Gonçalves Ibiapino
Neto (000297-G/PI); Aureliano Machado de Oliveira (000875-G/PI); Magnoel Gomes da Costa (001390G/PI); Childerico Robson Pereira e Silva (000476-G/PI); Adinadabe dos Santos Pires Soares (001437G/PI); Marcos Benício Ferreira de Melo (001764-G/PI); José Craveiro de Carvalho Filho (000071-G/PI);
Marco Antônio Leitão Batista (000133-G/PI); Marcos Petrônio Leite Rocha (000245-G/P); Marlúcia
Soares Barros de Sousa (000362-G/PI); Enéas de Freitas Dutra Júnior (000434-G/PI); Icleia Bezerra de
Carvalho (000473-G/PI); Reginaldo Azevedo da Fonseca (000702-G/PI); Afonso Amorim de Sousa
(000976-G/PI); e Douglas Sales da Silva (001555-G/PI). Ausentes: Leyla Regis de Meneses Souza
(000061-G/PI); Antônio Eduardo Martins Amorim (000551-G/PI); Maria Luci Esteves Santiago (000788G/PI). Inicialmente, o presidente Danys Marques Maia Queiroz cumprimentou todos e pediu um minuto de
silêncio em respeito às vítimas da pandemia de Covid-19. Na sequência agradeceu a presença de todos na
plenária e presidiu os trabalhos e Maria do Perpétuo Socorro de Santana Cabral secretariou a seção.
Pauta: 1. Análise do Plano de Gestão foi aprovado, por unanimidade, após a Sra. Socorro Silva,
Contadora do CREF15/PI, apresentar e responder aos questionamentos da Assembleia. 2. Aprovação
do registro como Provisionado do Senhor HERMES WALTER SINIMBU VIANA, aprovado por
unanimidade. 3. Análise e aprovação de Manual de Operações e Fiscalização além de aprovação de
Resolução para pagamento de verba para Comissões em reuniões deliberativas, aprovados por
unanimidade
após apresentação pelo
conselheiro
Adinadaabe,
com
os
devidos
esclarecimentos. 4. Autorização para aquisição de prédio próprio para a sede do CREF15, após
apresentação da proposta, a Assembleia aprovou que seja dado andamento ao processo de compra. 5.
Vacinação, foi acordado que se deve aguardar resposta do Ministério da Saúde sobre o motivo do
Profissional de Educação Física ter sido retirado da relação da fila de Prioridade e se essa decisão pode
ser revogada. Caso a resposta seja desfavorável, o CREF15/PI deve dar andamento ao processo de
verificação sobre a possibilidade de comprar vacinas para todos os Profissionais de Educação
Física credenciados e com obrigações em dia. Serão excluídos aqueles profissionais que na época já
tiverem sido vacinados. 6. OUTROS: o conselheiro Flavio Viveiros Oliveira levantou o assunto sobre a
implantação de sub-sedes no interior. O p r e s i d e n t e Danys Queiroz ressaltou que essa pauta será
analisada na perspectiva de tê-las em locais estratégicos para atender a os municípios inviáveis de
serem atendidos pela sede de Teresina. Também citou que tal ato requer planejamento a ser incluído no
orçamento, para assegurar a infra-estrutura, pessoal e veículos de modo adequado. Socorro
Silva
(Contadora) apresentou o Relatório e informou que a partir de 31 de março de 2021, o conteúdo será
disponibilizado no site do CREF15/PI e atualizado trimestralmente no formato solicitado pelos órgãos de
controle competentes. Enéas de Freitas Dutra Júnior (Conselheiro) informou que a empresa responsável
pelo processo de produção literária das obras selecionadas para impressão, ainda está sem dar retorno das
consultas feitas no mês de fevereiro e pediu que o CREF15/PI analise junto ao Setor Jurídico como
pode proceder para solucionar essa questão. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada
às 13h15 min. E, para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida, discutida e aprovada é
assinada pelo Presidente do CREF15-PI Danys Marques Maia Queiroz e por mim Maria do Perpétuo
Socorro de Santana Cabral, Secretária.
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