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REUNIÃO DE DIRETORIA N" 1030, REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2008 

Reunião presidida pelo Presidente, Cons. José Roberto Borges dos Santos, estando 
presente o Vice-Presidente Cons. Cleber Sady, a Diretora-Secretária Cons. Célia 
Azevedo e o Diretor-Tesoureiro Cons. Geraldo Melo, contando com a presença dos 
membros do DEFIS, Cons. Edmilson Lopes e Cons. Noemia Borges. 1) Leitura e 
aprovação da ata anterior. 2) Leitura e aprovação da ata anterior. 3) O presidente abre a 
reunião e começamos com a apresentação de um processo administrativo, pelo Diretor 
Financeiro, que é orientado para em reunião da comissão responsável por esse processo 
definir um relator que deverá apresentar relatório à Diretoria. 4) A Cons. Noemia 
informa que participou de reunião com a Diretoria do SUS, em exercício, juntamente 
com a equipe do DEFIS, com o objetivo de estabelecer parceria. O DEFIS sugeriu fazer 
um seminário para os auditores do SUS sobre o exercido ilegal da profissão de 
Fisioterapia e de Terapia Ocupadonal, que foi aceito, indusive ficaram de realizar 
pesquisa sobre as dificuldades e dúvidas dos auditores sobre os serviços. A auditora 
chefe sugeriu a participação dos agentes fiscais nas auditorias no papel de especialistas. 
5) Recebemos do DEFIS, roteiros de fiscalização para 2009 e os apreciaremos na 
primeira ROD do ano de 2009. 6) Recebemos parecer da ASJUR sobre a Policlínica 
Nikon Leite e ficou decidido encaminhar ao DEFIS para nova fiscalização, para 
conhecimento da situação atual 7) Recebemos comunicação do DEFIS sobre um 
impedimento do agente fiscal Celso Aguiar, em fiscalizar a empresa CLIFORT — Grupo 
de Ortotraumatologia da Bahia. Solicitamos nova fiscalização acompanhada do ASJUR 
Dr. Sandoval Jatobá. 8) Deferido orçamento para aquisição de painel para recepção com 
a URANUS, que apesar de ter o preço maior, é de melhor qualidade e eles fazem a 
instalação, coisa que os outros não fazem. 9) DEFERIMENTOS:  LICENÇA 
TEMPORÁRIA DE TRABALHO:  BRUNA OSTRO BRENTAN 3352-LTT-F; 
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