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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO N°12 

1 Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e dez, 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 Cleber Murilo Pinheiro Sady-Vice-Presidente, Cons. Célia Maria Azevedo de Oliveira- 

	

6 	Diretora Secretária, Cons. Geraldo Magalhães Melo-Diretor Tesoureiro, Cons. Edmilson 

	

7 	Antonio Andrade Lopes, Cons. Noemia Maria Borges Lourenço, Cons. Neuma Peixoto 
8 França Pereira, Cons. Sônia Maria Pereira dos Santos e o Cons. Lucas Moraes Rego. 
9 ABERTURA DOS 1RABALHOS: O Presidente iniciou a reunião agradecendo a 

10 presença de todos, fazendo a leitura da ata anterior e da pauta desta reunião: 1- 
11 Informes; 2- Balancete dos meses de janeiro, fevereiro e março/2010; 3- Metas para 
12 2010; 4- O que ocorrer. Em seguida retiram-se do recinto os membros do colegiado, 

	

13 	permanecendo apenas os membros da Comissão de Tomada de Contas para apreciação 
14 e análise da documentação apresentada referente ao período de janeiro, fevereiro e 

	

15 	março do ano de 2010. A Comissão de Tomada de Contas após apreciação e aprovação 

	

16 	do balancete do 10  trimestre de 2010, apresentou aos membros do Plenário seu parecer, 
17 que aprovou as referidas contas por unanimidade, sem ressalvas, afirmando que o 

	

18 	mesmo guarda conformidade com as normas que regulam a espécie, encontrando-se em 

	

19 	condições de ser agora encaminhado ao Egrégio Conselho Federal. Retornando todos os 

	

20 	membros ao plenário, o Presidente José Roberto B. dos Santos reinicia a reunião. 1) 
21 Iniciamos a reunião com os informes. 2) Em seguida, aprovamos sem ressalva, o 
22 balancete dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2010. 3) Metas para 2010: A 
23 Diretora Secretária informa que é preciso sanar as pendências da gestão passada, 

	

24 	decisões tomadas em reunião de diretoria ou plenário, e que não foram efetivadas, tais 

	

25 	como: estabelecer parceria com o Ministério Público para fiscalizar estágios não oficiais; 
26 política de saúde funcional; elaboração de cartilha, relatando as experiências de 
27 fisioterapeutas e de terapeutas ocupacionais nos serviços públicos de saúde; firmar 

	

28 	parceria com o Ministério do Trabalho e o Sinfito, com o objetivo de fiscalizar a relação 
29 mão de obra x cliente, atuando no combate ao exercício ilegal da profissão; convênios 
30 com as IES; criara formas de incentivar as IES a enviarem a relação de formandos 
31 semestralmente; elaboração das resoluções estabelecendo os parâmetros assistenciais 
32 hospitalares e do regimento interno do Crefito-7; organização e sistematização da 
33 cobrança de dívidas dos inaclimplentes; portaria nomeando o Comitê Permanente de 
34 Avaliação de Cargos e Salários do Crefito-7; portarias para nomeação de Comissão de 
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35 	Sindicância de Terapia Ocupacional; Treinamento para os membros das Comissões de 
36 	Sindicância; elaboração de um kit para os eventos do Crefito-7, composto de caneta, 
37 	pasta, bloco, cartaz, convite e certificado; publicação de edital das multas decorrentes de 
38 	ato fiscalizatório; criação da comissão para organização de eventos. O Vice-Presidente 
39 apresenta as seguintes sugestões de metas para 2010: diminuição dos níveis de 
40 	inadimplência através de campanha de negociação e possível REFIS, encaminhando para 
41 	dívida ativa da união aqueles casos de inaciimplentes contumazes e que já instados a 
42 	negociação não responderam; encaminhar para a CEDF e CEDTO os inadimplentes 
43 	que não responderem ao chamamento para negociação; melhoria da comunicação do 
44 CREFITO-7 através de renovação do site, envio de mailing quinzenal, revistas 
45 	trimestrais e jornais nos interstícios; colocação do CREFITO-7 na mídia através de 
46 	entrevistas em rádio, jornais, televisão, cartazes e bus door; contratação de agente fiscal 
47 	para o estado de Sergipe; solicitação de aquisição de duas viaturas para a fiscalização ao 
48 	COFFITO, uma para Bahia e outra para Sergipe; proposta de Resolução específica para 
49 	estágio curricular não obrigatório; incrementar a fiscalização com proposta de metas a 
50 	serem cumpridas e bônus em caso de superação da meta; relatórios diários de atividades 
51 do jurídico, fiscalização e comunicação; criação de representações regionais nos 
52 	municípios mais significativos dos estados da Bahia e Sergipe; colocação de circuito de 
53 Câmeras em Aracaju; viabilização da emissão de boletos diretamente no site do 
54 	CREFITO-7, agilizando e desburocratizando as ações; treinamento dos funcionários; 
55 	criação de ouvidoria do CREFITO-7, ficando decidido que os Cons Cleber e Neurna, 
56 	ficarão com essa responsabilidade; Solicitação de reunião e parceria com a Delegacia 
57 Regional do Trabalho para tratar especificamente da questão dos estágios e sua 
58 	implicação na oferta de assistência desqualificada a população; solicitação de reunião e 
59 	parceria com a Comissão de Saúde do Ministério Público para tratar da questão dos 
60 	estágios e sua implicação na oferta de assistência desqualificada a população; solicitação 
61 	de reunião e parceria com a Junta Comercial do Estado e com a Receita Federal para 
62 troca de cadastros e registros; criação de Câmara Técnica Comissão de 
63 	fisioterapia/terapia ocupacional hospitalar para verificação do cumprimento da portaria 
64 	que versa sobre regime de assistência fisioterapêutica em UTIs, emissão de pareceres, 
65 	suporte técnico, etc; cadastro e treinamento de pessoal para participação de processo 
66 	ético; atuação política do CREFITO-7 junto aos candidatos a governador, senador, 
67 deputados federais e estaduais buscando apoio aos pleitos da categoria; agilizar a 
68 	publicação em DOU da Resolução das multas. A Cons. Noemia, apresenta as seguintes 
69 	propostas do Defis: priorizar o Crefito-7/Defis no Estado de Sergipe (Realizar curso 
70 	com a Vigilância Sanitária de Aracaju, Realizar curso com Auditores do SUS em Aracaju, 
71 	Realizar curso com Planos de Saúde de Aracaju; firmar parceria e propor Termo de 
72 	Cooperação com a Vigilância Sanitária e Auditoria do SUS); dar continuidade a parceria 
73 	com a Visa Municipal Salvador e expandir parceria com as Visas Municipais Bahia e 
74 	Sergipe — Distribuição de cd's interativos e cartilhas; firmar parceria com a DIVISA; 
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75 fortalecer parcerias com os Planos de Saúde Salvador através de reuniões periódicas; 
76 Presença do Crefito-7/Defis nos eventos em Universidades; parceria com o Sinfito, 
77 Ministério do Trabalho e Ibametro; criação da DRF de Consultório e emissão dos 
78 	certificados de empresas e consultórios pelo sistema Crefito-7; participação de membros 
79 	do Defis nos congressos e eventos da área da fisioterapia e terapia ocupacional e áreas 
80 afins para atualinção referente a novas técnicas, procedimentos, métodos, aparelhos e 
81 legislação vigente; dar continuidade as fiscalivações no interior da Bahia e Sergipe 
82 	priorizando as regiões ainda não fiscalindas; capacitação para os membros do Defis nos 
83 aspectos jurídicos e administrativos; projeto "Selo de Excelência" para empresas (em 
84 fase de estudo da metodologia, operacionalinção e legislação pertinente); retirar o 
85 	registro de empresas do Departamento de Fiscalinção. Decidida a criação da Comissão 
86 	de Organização de Eventos, com a seguinte composição: Cons. Geraldo Melo, o Ascom 
87 João Paulo e a Cons. Neuma Peixoto França Pereira. Decidida a criação da Câmara 
88 	Técnica da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional Hospitalar. 4) Nesse ponto de pauta, 
89 	discutimos o reajuste salarial dos funcionários do Crefito-7 e ficou decidido que o índice 
90 	será de oito por cento, e o ticket restaurante passa de quinze reais para dezessete reais, a 
91 partir do dia primeiro de maio do corrente ano. E não havendo nada mais a tratar, eu, 
92 Cons. Célia Maria Azevedo de Oliveira- Diretora Secretária lavrei a presente ata que, 
93 	após lida e achada conforme, segu• 	. da por mim e pelos membros presentes. 
94 //////////// 

95 
96 

	

97 	Célia Maria Azevedo de Oliva 

	

98 	Gerahlb Magalhães Mero 

	

99 	Edmdson Antonio Andrad 

	

100 	Xoemia Maria Borges L 

	

101 	Lucas Moraes qUgo 	  

	

102 	Sonia Maria Pereira d s Santos 	•ti.‘ 

	

103 	Neuma Peixoto Trança Pereira 

José Roberto Borges dos Santos. 
CIe 	Mutiú) Pinheiro Sady 
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