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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA N°21 

1 Aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e nove, no Plenário do Conselho 

	

2 	Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional — CREFITO-7, situado na Av. Tancredo 
3 Neves, 939, salas 603/604/605, Ed Esplanada Tower, Caminho das Árvores, 
4 Salvador/BA, reuniram-se Cons. José Roberto Borges dos Santos-Presidente, Cons. 

	

5 	Célia Maria Azevedo de Oliveira- Diretora Secretária e Cons. Geraldo Magalhães Melo- 

	

6 	Diretor Tesoureiro. ABERTURA DOS TRABALHOS - O Presidente iniciou a reunião 

	

7 	com a leitura da ata anterior. A Diretora Secretária informa que recebeu do COFFITO a 
8 confirmação de que a Sra. Sandra Regina Lima Previtera de Andrade, contratada pela 
9 SETAD, como Terapeuta Ocupacional estatutária, não é inscrita no sistema 

io Coffito/Crefitos. O presidente solicitou ao Projur elaborar oficio ao Secretário de 
11 Administração do Município de Salvador, com cópia ao SETAD, informando esse 
12 ilícito. Acusamos o recebimento de oficio da procuradoria regional do trabalho da? 

	

13 	Região, notificando que não devemos manter o funcionário Sandoval de Freitas Jatobá 
14 Júnior, por não ter sido admitido através de concurso público. Solicitado ao Diretor 

	

15 	Tesoureiro uma consulta à assessora contábil para fazer levantamento de verba para que 

	

16 	possamos pagar esses encargos demissionários. Elaboramos a previsão orçamentária de 
17 2010. E não havendo nada mais a tratar, eu, Cons. Célia Maria Azevedo de Oliveira- 

	

18 	Diretora Secretária lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, segue assinada 

	

19 	por mim e pelos membros pres 	//////////////////////////////////// 

20 

21 	Cons. José Ws) flerto Borges dos Santos 

22 	Cons. Célia Maria Azevedo de Oliveira 	 

23 	Cons. Çeraülb MagaChães Meta 

24 
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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA N°20 

	

1 	Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e nove, no Plenário do Conselho Regional 

	

2 	de Fisioterapia e Terapia Ocupacional — CREFITO-7, situado na Av. Tancredo Neves, 
3 939, salas 603/604/605, Ed Esplanada Tower, Caminho das Árvores, Salvador/BA, 
4 reuniram-se Cons. José Roberto Borges dos Santos-Presidente, Cons. Célia Maria 
5 Azevedo de Oliveira- Diretora Secretária e Cons. Geraldo Magalhães Melo-Diretor 

	

6 	Tesoureiro. ABERTURA DOS TRABALHOS - O Presidente iniciou a reunião com a 
7 leitura da ata anterior Em seguida analisamos o orçamento de 2009 e destacamos 

	

8 	algumas rubricas que podemos transferir o saldo para outras que necessitam. Decidimos 

	

9 	que as fiscalizações deverão estar concentradas no município de Salvador, até o final do 

	

10 	ano, devido ao saldo insuficiente para despesas com fiscalizações em outros municípios. 

	

11 	Ficamos de solicitar levantamento das despesas com ajuda de custos e adequá-la a nossa 

	

12 	realidade financeira atual. Decidido enviar correspondência aos inadimplentes, para que 

	

13 	regularizem sua situação perante o Conselho, ficando o Dr. Tesoureiro encarregado da 
14 negociação. Aquisição de carro, Plano de cargos, câmeras de vigilância, concurso 
15 público, editais (eleição e multas) e material de informática ficarão para 2010 em 
16 decorrência da indisponibilidade financeira. Registramos recebimento de carta da 

	

17 	fisioterapeuta Dayse Dantas Oliveira em agradecimento a indicação, pelo CREFITO-7, 
18 para o prêmio "Troféu 40 anos" que homenageia os profissionais com relevantes 

	

19 	serviços prestados à fisioterapia Brasileira. E não havendo nada mais a tratar, eu, Cons. 

	

20 	Célia Maria Azevedo de Oliveira- 	Secretária lavrei a presente ata que, após lida 

	

21 	e achada conforme, segue assinada 	e pelos membros presentes.//////////// 
22 
23 	Cons. José Ro6erto Borges dos San 
24 	Cons. Célia Maria Azevedo de O 
25 	Cons. Çeraúfo 9elagalTuies .91elo 	 
26 
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ATA DA 19a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DE DIRETORIA 

1 Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e nove, na Delegacia de 

	

2 	Aracaju/Sergipe, situada na Rua Pacatuba, 254, Lj. 12, Ed Paulo Figueiredo, Aracaju/SE, 
3 reuniram-se o Presidente do CREFITO-7 Dr. José Roberto Borges dos Santos, 

	

4 	juntamente com a Diretora Secretária Cons. Célia Maria Azevedo de Oliveira, o Diretor 

	

5 	Tesoureiro Cons. Geraldo Magalhães Melo e o Delegado de AracajU Lucas Rego. O 

	

6 	Presidente informa que esta é a primeira de muitas Reuniões de Diretoria na Delegacia 

	

7 	de AracajU, com o objetivo de aproximar esses dois Estados e tomar cada vez mais a 

	

8 	delegacia independente, no sentido de resolver as demandas dos profissionais desse 

	

9 	estado. Informa que o Assessor de Informática e a coordenadora do setor de registro 

	

10 	vieram para implementar o registro profissional e treinar a funcionária dessa Delegacia 

	

11 	para realizar os processos de registro, baixa profissional e averbação de nome. É 

	

12 	apresentado ao Delegado Lucas o selo de autenticidade dos certificados, que já está em 

	

13 	uso, substituindo o carimbo de registro e que contém quatro itens de segurança, com o 

	

14 	objetivo de evitar falsificações. As carteirinhas de LTI1  e de registro definitivo já estão 

	

15 	sendo impressas no sistema CREFITO-7 e em breve terá um selo de segurança, que 

	

16 	também será afixado nos registros de empresa, de consultório e nos DRF. Atualmente 

	

17 	temos 649 (seiscentos e quarenta e nove) registros profissionais em Sergipe, dentre os 

	

18 	quais 25 (vinte e cinco) Terapeutas Ocupacionais e é necessário organizar cada vez mais 

	

19 	essa delegacia visando não só atender as demandas dos profissionais bem como uma 

	

20 	preparação para um futuro desmembramento quando for possível. A Diretora Secretária 

	

21 	informa sobre a intenção de re2Ii7armos licitação para contrafação de empresa de 

	

22 	custódia de documentos do CREFITO-7, pois não temos mais espaço para arquivos. A 

	

23 	empresa deverá digitali7ar documentos existentes e ficar com a custódia. Fala sobre a 

	

24 	audiência agendada com o vice-reitor da Universidade Federal de Sergipe, para amanhã 

	

25 	as 10h, com o objetivo de discutir a possibilidade de implantação do curso de Terapia 

	

26 	Ocupacional e que seria interessante se o Cons. Lucas, Delegado de AracajU pudesse ir 

	

27 	conosco. Solicitamos ao citado delegado enviar noticias de AracajU para colocarmos no 

	

28 	nosso site e na revista Perfil e ele ficou de enviar diretamente para o e-mail do Ascom. 

	

29 	Após a saída do Cons. Lucas definimos que os prontuários dos profissionais de Sergipe 

	

30 	também serão digitali7ados e ficarão sob custódia da empresa vencedora da licitação. A 

	

31 	funcionária Elenita, deverá fazer relação dos certificados com selos emitidos e enviará ao 

	

32 	Setor de Registro do CREFITO-7, devendo ser feito uma prestação de contas do uso 

	

33 	dos referidos selos. Decidido adquirir um modem para a Assessoria de Comunicação. 

	

34 	Nada mais havendo a ser discutido, d os e r encerrada esta reunião, onde constará a 

	

35 	assinatura dos membros presentes. / //// ////////////////////////////////// 
36 

	

37 	Cons. José to flerto Borges do 	o 

	

38 	Cons. CéCia Yaria itzev 

	

39 	Cons. Gerago Yaga 

	

40 	Cons. Lucas Régo. 


