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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO N°14 

	

1 	Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e dez, no Plenário do Conselho Regional de 

	

2 	Fisioterapia e Terapia Ocupacional — CREFITO-7, situado na Av. Tancredo Neves, 939, salas 

	

3 	603/604/605, Ed Esplanada Tower, Caminho das Árvores, Salvador/BA, reuniram-se os Cons. José 

	

4 	Roberto Borges dos Santos — Presidente, Cons. Cleber Murilo Pinheiro Sady — Vice-Presidente, Cons. 

	

5 	Célia Maria Azevedo de Oliveira- Diretora Secretária, Cons. Geraldo Magalhães Melo — Diretor 

	

6 	Tesoureiro, Cons. Neuma Peixoto França Pereira, Cons. Edrnilson Antonio Andrade Lopes, Cons. 
7 Noetnia Maria Borges Lourenço e Cons. Sônia Maria Pereira dos Santos. ABERTURA DOS 

	

8 	TRABALHOS: O Presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, fazendo a leitura da 

	

9 	ata anterior e da pauta desta reunião: 1- Informes; 2- Plano de ações para 2011; 3- Previsão 

	

10 	orçamentária para 2011; 4- Aprovação do balancete trimestral referentes aos meses de julho, agosto e 
setembro de 2010; 4) O que ocorrer. 1) A Cons. Célia Azevedo informa que participou no último dia 

	

12 	20 de outubro da reunião do FOCO-Ba, juntamente com os fiscais do DEFIS, que fizeram uma 

	

13 	apresentação sobre a fiscalização do CREFITO-7. Nessa reunião ficou decidido que será realizado um 

	

14 	evento sobre fiscalização dos Conselhos. Todos os presentes se comprometeram a levar uma proposta 

	

15 	para que na próxima reunião sejam tomadas decisões. Acrescenta ainda que no dia 21 participou de 

	

16 	uma reunião na Seplag, representado o FOCO-Ba, ficando acordado que nos próximos editais constará 

	

17 	a exigência de ser registrado no Conselho de classe. Fomos orientadas a solicitar audiência com o 

	

18 	Secretário de Planejamento para conversar sobre a necessidade do setor de recursos humanos, solicitar 

	

19 	anualmente aos funcionários a comprovação de regularidade junto ao seu Conselho de classe. 2) Plano 

	

20 	de ações para 2011 — Decidimos deixar esse ponto de pauta para a próxima reunião. 3) Apresentação 

	

21 	da Previsão Orçamentária de 2011, que foi aprovada por unanimidade. 4) Em seguida retiram-se do 

	

22 	recinto os membros do colegiado, permanecendo apenas os membros da Comissão de Tomada de 

	

23 	Contas para apreciação e análise da documentação apresentada referente ao citado balancete trimestral. 

	

24 	A Comissão de Tomada de Contas após apreciação e aprovação do balancete do 30  trimestre de 2010, 

	

25 	apresentou aos membros do Plenário seu parecer, que aprovou as referidas contas por unanimidade, 

	

26 	afirmando que o mesmo guarda conformidade com as normas que regulam a espécie, encontrando-se 
em condições de ser agora encaminhado ao Egrégio Conselho Federal, necessidade imediata deste 
Conselho. 5) No item o que ocorrer, discutimos sobre a assessoria de comunicação do CREFITO-7 e 

	

29 	decidimos que deverá ser editado mensalmente o Jornal Eletrônico, Revista Perfil editada 

	

30 	eletronicamente bimestralmente, Revista Perfil editada e impressa a ser lançada anualmente no mês de 

	

31 	outubro, e-mail a cada quinze dias aos profissionais, com noticias. Apoiamos a decisão do Presidente, 

	

32 	que advertiu verbalmente o Assessor de Comunicação do Crefito-7, pelo não cumprindo das suas 

	

33 	atividades de maneira comprometida, dando-lhe um crédito para ajuste de conduta. E não havendo 

	

34 	nada mais a tratar, eu, Cons. Célia Maria Azevedo de Oliveira — Diretora Secretária lavrei a presente ata 

	

35 	que, após lida e achada confor 	segue assinada por mim e pelos membros presentes. 
36 ////////////////////////////  
37 

	

38 	Cons. José Roberto (Borges dos Santos 

	

39 	Cons. C&fier ?litigo (Pinheiro Sady 

	

40 	Cons. Célia Maria Azevedo á Oliveira 

	

42 	Cons. Edmãon Antonio Andrade Lop 	g, sy. 
gl • 

41 	Cons. geraCdo Yagaffides 91.1eü, 

43 	Cons. Woemia Maria (Borges Lourenço, 	o.  ..... 
44 	Cons. Sonia Maria Pereira dos Santos"- 	 r eia 	• 

45 	Cons. Isreuma Peixoto Trança Pereira 	  


