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REUNIÃO DE DIRETORIA N°978, REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2007 

Reunião presidida pelo Presidente Cons. José Roberto Borges dos Santos, estando presente a 
Diretora-Secretária Cons. Célia Maria Azevedo de Oliveira e o Diretor-Tesoureiro Cons. Geraldo 
Magalhães Melo. 1) Leitura e aprovação da ata anterior. 2) Após o Presidente dar inicio a reunião, a 
Diretora Secretária informa que participou do Fórum dos Conselhos, realizado no dia 06 de 
novembro, no Conselho Regional de Educação Física, fazendo um breve relato sobre o referido 
Fórum, salientando que foi constituída uma comissão para construir um regimento que permita a 
organização, ficando a Cons. Célia como membro dessa comissão, com a tarefa de conseguir cópia 
do regimento do Conselhão e do Fórum de Conselhos de Fortaleza. A citada comissão reuniar-se-a 
no dia 28 de novembro, as 19h, no Conselho Regional de Medicina. A Diretora Secretária continua 
sua fala, prestando informações sobre a Reunião dos Diretores Secretários do Sistema 
Coffito/Crefitos, que aconteceu na sede do Coffito, em Brasília, nos dias 09 e 10 de novembro do 
corrente ano. Destaca: a) a necessidade do Crefito7 elaborar regimento interno e enviá-lo ao Coffito 
para apreciação; b) o recadastramento nacional que será realizado no próximo ano. Porém antes de 
começar o recadastramento, deverão ser emitidas as novas cédulas de identidade profissional para 
os que se inscreverem no Conselho. As novas cédulas serão tipo cartão magnético, totalmente 
seguro; c) Os carimbos no diploma serão substituídos por selo de registro; d) Para registro de 
diploma de estrangeiro, será necessário acompanhar tradução juramentada do mesmo e cópia da 
matriz curricular, autenticada; e) Os Diretores Secretário e Tesoureiro, deverão elaborar suas 
atribuições, de forma detalhada, que serão enviadas ao Coffito, no máximo em 15 dias; f) Foi 
entregue um modelo novo do relatório anual, a ser seguido pelos regionais; g) A anuidade dos 
Crefitos passou para R$261,00 (duzentos sessenta e hum reais). 3) DEFERIMENTOS:  LICENÇA 
TEMPORÁRIA DE TRABALHO (COM VENCIMENTOS 11.11.20008):  -MARINELMA DE 
SOUSA CASTRO/ 2488.LTT.F; •SHANA M1CHELON DOS SANTOS/2489.LTT.F; •LARISSA 
DE SOUZA LEONEU2490.LTT.F; RAPHAELLE CURT1NAZ MENEZES/2491.LTT.F; 
VANESSA EDINGTON DOS SANTOS BORGES/2492.LTT.F; •NATÁLIA CIIRNO DOS 

SANTOS/2493.LTT.F; RAFAELA JUN UEIRA FARIAS/2494.LTT.F; ',LEANDRO DAVID DE 
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