
SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 72 REGIAO

CREFITO-7

ATA DA REUNIAO DA COMISSAO DE PLANEJAMENTO 
ESTRATEGICO N° 11/2019

Aos oito dias do mes de outubro de dois mil e dezenove, as dezesseis boras e trinta 
minutes, na sede do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 8 
Regiao - CREFITO-7, no enderego abaixo, ocorreu a 11a Reuniao da Comissao de 
Planejamento Estrategico - CPE, com a presenga da Conselheira Flavia Maciel Dantas 
e da Conselheira Tatiana Marques Oliveira, alem da presenga de Murilo Bartilotti 
representando o Setor Financeiro, Lucival Ciriaco representando a Assessoria Contabil 
e Dr. Eduardo Corlett e Dr. Thiago Sena representando a assessoria juridica. A Cons. 
Flavia Dantas iniciou a reuniao solicitando que o material do regimento interne que ficou 
destribuido para cada urn fazer na ultima reuniao. Apresentado inicialmente o material 
preparado pelos assessores juridicos. Apos a apresentagao ficou decidido que todos 
deveriam seguir a ordem de organizagao das ideias da seguinte forma: O que e/ objetivo/ 
A quern esta ligado/ Quern executa/ atribuigoes. Entao foram feito os ajustes do material 
da assessoria juridica de acordo com a organizagao sugerida. Depois Lucival apresentou 
rapidamente o material preparado por ele, onde foram feitos alguns ajuste, ficando sua 
fmalizagao para a proxima reuniao. Devido a necessidade de mais tempo para conclusao 
das tarefas, uma nova reuinao foi marcada ainda nesse mes, no dia vinte e dois de 
outubro as dezesseis boras, na sede do conselho, na tentative de concluir os trabalhos 
o mais breve possivel. Por fim foi feita a revisao da divisao das tarefas, como lembrete a 
todos, frisando que deveria seguir a organizagao sugerida no inicio dessa reuniao. 
Lembrando da divisao: Cons. Tatiana (comunicagao, Defis, Registro, Tecnico 
administrative); Murilo (departamento financeiro, Tl, arrecadagao e pagamento); Lucival 
(assessoria contabil, DGP, setor contabil, departamento de logistica); Eduardo e Tiago 
(camaras tecnicas e comissoes, assessoria juridica, ouvidoria, delegacies, licitagoes e 
contratos, setor de compras e auditoria interna). Nada mais havendo a tratar, foram 
encerrados os trabalhos e eu, Cons. Tatiana Marques Oliveira lavrei a presente ata que 
apos lida e aprovada, todos gsjjresentes, firmam as suas assinaturas. /////////////////////////// 
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