
CREFITO-7 
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7. REGIÃO 

Av. Tancredo Neves, 939, 5/101/102/107 - Ed. Esplanada Tower - Caminho das Árvores - Salvador/Ba CEP: 41820-021 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO N° 23/2014 

1 	Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e catorze, 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, Salvador/BA, 
4 reuniram-se os Conselheiros: José Roberto Borges dos Santos (Presidente), Célia Maria 
5. Azevedo de Oliveira (Diretora-Secretária), Geraldo Magalhães Mello (Diretor-Tesoureiro) 
6 Ester Lima Pires, Sonia Pereira dos Santos, Lucas Moraes Rego, Neuma Peixoto Franca e 

7 	Edmilson Antonio Andrade Lopes. O Presidente inicia a reunião agradecendo a presença de 
8 todos. Informa que o Cons. Cleber Murilo Pinheiro Sady (Vice-Presidente) avisou que não 
9 poderá participar desta reunião. Antes de fazer a leitura da ata anterior e da pauta única 

10 desta reunião: Apreciação da Resolução Crefito-7 n°007/2014, o Presidente faz um breve 

11 	resumo sobre o processo eleitoral do Crefito-7, informando que no dia vinte de fevereiro foi 

19  entregue e protocolado ao COFFITO, pelo Asjur do Crefito-7, todo o processo eleitoral. 
13 Esclarece que a partir dessa data, o COFFITO tem o prazo de cinco dias corridos para 
14 homologar ou não, conforme Resolução. Em seguida, solicita à Diretora Secretária que 
15 apresente a Minuta Resolução Crefito-7, n°007/2014. A referida Diretora fala sobre a 
16 necessidade do Plenário apreciá-la, porque a resolução vigente não atende mais às 
17 necessidades da fiscalização, devido a emissão de várias resoluções pelo Coffito. 
18 Acrescenta que na Reunião Ordinária de Plenário n°174, foi apreciada, porém não se 

19 	encontrava em condições para ser votada. Acrescenta ainda, que depois disso, foi enviada 
20 cópia a todos os Conselheiros Efetivos e ao Asjur, para que pudessem apresentar suas 

91 sugestões e hoje será apresentada a minuta pelo Asjur, com as devidas adequações. O 
9 	plenário após apreciar a Resolução em questão e realizar algumas alterações, decidiu por 

23 	unanimidade aprová-la, passando a entrar em vigor em noventa dias, período esse julgado 

24 	ser necessário para que seja amplamente divulgada e todos possam se adequar. O Plenário 
25 decidiu ainda que deverá ser baixada uma nova resolução dispondo sobre a normatização 
26 de fiscalização sobre equipamentos utilizados por fisioterapeutas e determinando uma 

27 	revisão da Cartilha de Fiscalização, para que r. te ple o disposto nas novas resoluções.  

28 	Nada mais havendo a tratar, foram encerrad os tra•alhos e eu, Conselheira Célia Maria 

29 	Azevedo de Oliveira, lavrei a presente ata qu após li a e aprovada por todos os presentes, 

30 	firmam a sua assinatura. 1111111111111111111111111111111 111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111  

31 	Conselheiro José Roberto Borges dos Santo 

32 	Conselheira Célia Maria Azevedo de Oliveira 

33 	Conselheiro Geraldo Magalhães Melo. . 

34 	Conselheira Ester Lima Pires 
35 	Conselheira Neuma Peixoto Franca Pereira 	c.  
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