
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 78  REGIÃO 

CREFITO-7 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA N° 32/2017 

	

1 	Aos cinco dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às nove horas, na sede do 

	

2 	Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 73  Região - CREFITO- 

	

3 	7, no endereço abaixo, ocorreu a 32a Reunião Extraordinária de Diretoria, com a 
4 presença dos Conselheiros: Cleber Murilo Pinheiro Sady — Presidente; José 

	

5 	Roberto Borges dos Santos — Vice-Presidente; Célia Maria Azevedo de Oliveira — 

	

6 	Diretora Secretária e Geraldo Magalhães Melo - Diretor Tesoureiro. O presidente 

	

7 	inicia a reunião, registrando que esta reunião foi convocada para apreciação de 

	

8 	duas portarias do Crefito-7 e solicita ao Projur Erasmo de Souza Freitas Júnior para 

	

9 	apresentá-las. A primeira portaria apresentada é a de n° 108/2017, que normatiza 
10 os procedimentos internos para concessão de diárias, tendo sido aprovada por 

	

11 	unanimidade. O Diretor Tesoureiro fala sobre a necessidade de esclarecer se a 
12 concessão de auxilio representação entra em conflito com o pagamento de 

	

13 	estacionamento à conselheiros e profissionais, que fazem parte de comissões e/ou 

	

14 	câmaras técnicas, quando estiverem a trabalho neste conselho. O Dr. Erasmo diz 
15 que vai aprofundar consulta sobre esse questionamento e em breve dará a 
16 resposta. É apresentada a segunda portaria do Crefito-7 n° 109/2017, que 

	

17 	normatiza os procedimentos para o controle, uso e condução dos veículos oficiais 
18 do Crefito-7, sendo aprovada. Ficou combinado que deverão ser elaborados os 
19 formulários necessários para o cumprimento egral dessa portaria. Nada mais 

	

20 	havendo a tratar, foram encerrados os trab 	e eu, Célia Maria Azevedo de 

	

21 	Oliveira, lavrei a presente ata que após li e 	ada, todos os presentes, firmam 

	

22 	as suas assinaturas. ////////////////////////////////////  

	

23 	Conselheiro Cleber Murilo Pinheiro Sad 	 

	

24 	Conselheira Célia Maria Azevedo de Oliveir. ...... 

	

25 	Conselheiro Geraldo Magalhães 	  

	

26 	Cons. José Roberto Borges dos Santos 
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