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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO n° 202a/2018 

1 Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e dezoito, 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 os Conselheiros Efetivos: Cleber Murilo Pinheiro Sady - 

	

s 	Presidente, José Roberto Borges dos Santos - Vice-Presidente, Célia Maria Azevedo de 

	

6 	Oliveira - Diretora-Secretária, Geraldo Magalhães Mello - Diretor-Tesoureiro, Ester Lima 
7 Pires, Sônia Maria Pereira dos Santos, Edmilson Antônio Andrade Lopes, Paulo 
8 Henrique Eufrásio de Oliveira, Mauricio Dourado Rocha e os Cons. Suplentes: Carina 

	

9 	Marques Vieira, Glicia Miranda da Silveira, atendendo a convocação para discussão da 

	

io 	seguinte pauta: 1) Informes; 2) Balancete dos meses de janeiro, fevereiro e março de 

	

11 	2018; 3) Comissões e Câmaras Técnicas; 4) O que ocorrer. O presidente inicia a reunião 

	

12 	fazendo um balanço da gestão 2014-2018, agradecendo a presença de todos, inclusive 

	

13 	pelo trabalho desenvolvido por cada conselheiro no quadriênio que ora se encerra. Em 

	

14 	seguida, lê a pauta e inverte a sequência, iniciando a reunião com a palavra da CTC. 2) 

	

15 	O conselheiro Paulo Henrique, membro da Comissão de Tomada de Contas, refere que 

	

16 	a reunião da CTC contou com a presença da assessora contábil Vera Andrade para 

	

17 	realizar prestação de contas dos mêses de janeiro, fevereiro e março de 2018, sendo a 

	

18 	receita arrecadada de R$ 3.591.750,81 (Três milhões, quinhentos e noventa e um mil, 
19 setecentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos); despesas realizadas de R$ 

	

20 	2.126.690,11 (dois milhões, cento e vinte e seis mil seiscentos e noventa reais e onze 
21 centavos); saldo do exercício R$ 1.465.060,70 (um milhão, quatrocentos e sessenta e 
22 cinco mil e sessenta reais, e setenta centavos); e superávit da atual gestão a ser 
23 assumida pela próxima gestão do CREFITO7 (2018-2022) de R$ 2.952.478,62 (dois 

	

24 	milhões novecentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta 
25 e dois centavos). Refere ainda que o balancete do mês de março de 2018 não está 

	

26 	totalmente encerrado, pois ainda existem arrecadações pendentes, como as apuradas 

	

27 	na noite do dia de ontem, o dia de hoje, e até o último dia útil do mês de março de 2018. 
28 Informamos também que a Caixa Econômica Federal (CEF), atualmente o banco 
29 arrecadador das anuidades recebidas pelo CREFIT07, comunicou que somente 
30 entregará os extratos das aplicações financeiras, bem como da movimentação total 

	

31 	desta conta corrente do mês de março de 2018, no dia 02 de abril de 2018, primeiro dia 
32 útil do mês de abril de 2018. A CTC recomenda que posteriormente o Tesoureiro Sr. 

	

33 	Geraldo Melo, bem como o Presidente Cleber Sady assinem o balancete atualizado e 

	

34 	definitivo do mês de março de 2018. A Comissão de Tomada de Contas após apreciação 
35 e aprovação do balancete do 1° trimestre, apresentou aos membros do Plenário seu 

	

36 	parecer, aprovando as referidas contas por unanimidade, fazendo um relato detalhad• 4p 37 das referidas contas e afirmando que o mesmo guarda conformidade com as norma 
38 que regulam a espécie, encontrando-se em condições de ser agora encaminhado ao 

	

39 	Egrégio Conselho Federal. O presidente apresenta uma Análise Contábil/Financeira da 

\ 

	

40 	Gestão 2014/2018 realizada pela Assessoria Contábil do CREFITO-7, na qual foi emitido 

42 situação confortável'. Segundo a referida Análise: 1) no período de e 4-;017 a 

	

41 	parecer concluindo pelo "bom desempenho da gestão mantendo a Institui - • numa 
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43 contabilidade foi executada no Sistema Siscont-Net observando os procedimentos 
44 permitidos pela contabilidade pública com aprovação do TCU; 2) as despesas 
45 	executadas foram dentro das normas, tendo sido feitas as devidas licitações; 3) a gestão 
46 está encerrando o período de 2017 com o valor disponível de R$1.546.115,67 (hum 
47 	milhão, quinhentos e quarenta e seis mil, cento e quinze reais e sessenta e sete 
48 	centavos), valor este atualizado pela Comissão de Tomada de Contas nesta reunião para 
49 	R$ 2.952.478,62 (dois milhões novecentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e setenta 
50 e oito reais e sessenta e dois centavos) conforme acima, e ainda pendente das 
51 arrecadações pendentes nos últimos dias do corrente mês; 4) nesse período foi 
52 	organizado o patrimônio do Conselho com aquisição do programa Sispat, estando todos 
53 	os bens catalogados com as devidas identificações; 5) concluiu que a gestão teve um 
54 	bom desempenho, mantendo a instituição numa situação confortável; 6) A arrecadação, 
55 	no período de 2014 a 2017, foram as seguintes: R$4.353.083,47 (quatro milhões, 
56 trezentos e cinquenta e três mil, oitenta e três reais e quarenta e sete centavos) em 
57 	2014, R$4.977.423,77 (quatro milhões, novecentos e setenta e sete reais, quatrocentos 
58 	e vinte três reais e setenta e sete centavos) em 2015, R$5.707.467,70 (cinco milhões, 
59 	setecentos e sete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos) 
60 em 2016 e R$6. 441.791,86 (seis milhões, quatrocentos e quarenta e hum mil, 
61 	setecentos e noventa e hum reais e oitenta e seis centavos) em 2017; 7) as despesas 
62 	realizadas nesse mesmo período: R$4.147.742,52 (quatro milhões, cento e quarenta e 
63 	sete mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) em 2014, 
64 	R$4.829.844,64 ( quatro milhões, oitocentos e vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e 
65 quatro mil e sessenta e quatro centavos) em 2015, R$5.664.740,81 (cinco milhões, 
66 seiscentos e sessenta e quatro mil, setecentos e quarenta reais e oitenta e hum 
67 centavos) em 2016 e R$6.460.775,34 seis milhões, quatrocentos e sessenta mil, 
68 	setecentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) em 2017; 8) OS 
69 investimentos com fiscalização no exercício de 2014 foram de R$494.804,90 
70 	(quatrocentos e noventa e quatro mil, oitocentos e quatro reais e noventa centavos), no 
71 	de 2015 foi de R$594.775,50 (quinhentos e noventa e quatro mil, setecentos e setenta e 
72 cinco reais e cinquenta centavos), no de 2016 foi de R$643.458,90 (seiscentos e 
73 	quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta oito reais e noventa centavos), e no de 
74 	2017 foi de R$807.237,76 (oitocentos e sete mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta 
75 	e seis centavos); 9) A evolução patrimonial foi de R$817.297,94 (oitocentos e dezessete 
76 mil, duzentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos) em 2014, 
77 R$911.117,75 ( novecentos e onze reais, cento e dezessete reais e setenta e cinco 
78 	centavos) em 2015, R$1.190.462,89 ( hum milhão, cento e noventa mil, quatrocentos e 
79 	sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos) em 2016 e R$870.716, 27 (oitocentos e 
80 	setenta mil, setecentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos) em 2017; 10) O 
81 	superávit do quadriênio 2014-2018 foi de R$987.330,33 (novecentos e oitenta e sete mil 
82 	trezentos e trinta reais e trinta e três centavos). 3) Recebemos comunicação de renúnci 
83 	e solicitação de desvinculamento de atividades no Crefito-7 dos seguintes conselheiro 
84 e colaboradores: Célia Maria Azevedo de Oliveira, Mauricio Nunes Dourado Rocha, 
85 	Diego Portela Moinhos, Cristiane Cavalcanti Moreira, Cleber Murilo Pinheiro Sady, 
86 	Edmilson Andrade Lopes, Glicia Miranda da Silveira, José Roberto Borges do Santos, 
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87 	Ester Lima Pires, Anderson Freitas de Santana, Ralo Ricardo Santos Aleluia, Patricia 

	

88 	Bastos, Paulo Henrique Eufrásio de Oliveira, Ricardo Goes de Aguiar e Sonia Maria 

	

89 	Pereira dos Santos, as quais foram acatadas. 4) A Cons. Sonia faz um relato sobre a 

	

90 	reunião dos Conselheiros Terapeutas Ocupacionais dos Crefitos, realizada em Curitiba. 
91 Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e eu, Conselheira Célia 

	

92 	Maria Azevedo de Oliveira, lavrei a 	nt ata qu 

	

93 	presentes, firmam a sua assinatura 	/////// 

	

94 	Cons. Cleber Murilo Pinheiro Sady 

	

95 	Cons. José Roberto Borges dos Santos 

	

96 	Cons. Célia Maria Azevedo de Oliveira 

	

97 	Cons. Geraldo Magalhães Melo 

	

98 	Cons. Ester Lima Pires 

	

99 	Cons. Mauricio Nunes Dourado Rocha 

	

100 	Cons. Edmilson Antônio Andrade Lopes 

	

101 	Cons. Sônia Maria Pereira dos Santos 

	

102 	Cons. Paulo Henrique Eufrási&dOJi 

	

103 	Cons. Carina Marques Vieir 

	

104 	Cons. Glicia Miranda da Silveira 

pós lida e aprovada por todos os 
//////////////////////////////////////////////////// 
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