
SERVIQO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7a REGIAO

CREFITO-7

ATA DA REUNIAO DA COMISSAO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
N° 08/2018

Aos treze dias do mes de mar<?o de dois mil e dezenove, as dezesseis horas e trinta 
minutes, na sede do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7a 
Regiao - CREFITO-7, no enderego abaixo, ocorreu a 8a Reuniao da Comissao de 
Planejamento Estrategico - CPE, com a presenga da Conselheira Flavia Maciel 
Dantas e da Conselheira Tatiana Oliveira. A Cons. Flavia Dantas iniciou a reuniao 
apresentando a pauta do dia: 1) Item 4 da Ata n° 7. Foi avaliada a produgao realizada 
remotamente e definida nova estrategia de construgao do documento, dividindo os 
topicos por membro da Comissao, qual seja: a) Tatiana: camaras tecnicas, comissoes, 
setor de licitagao e contratos, setor de compras, departamento de fiscalizagao e 
ouvidoria; b) Luana: setor de protocolo e arquivo, departamento de logistica, 
departamento de registro, delegacias, secretaria geral e departamento de tecnologia e 
informatica; c) Flavia: assessoria de comunicagao, assessoria juridica, assessoria 
tecnico administrativa, secretaria executiva, departamento de gestao de pessoas e 
setor de recepgao; d) Lucival: auditoria interna, assessoria contabil, setor de 
contabilidade, departamento financeiro, setor de arrecadagao e setor de pagamento; 2) 
A proxima reuniao ficou previamente agendada para o dia 23/04/19 as 8h, para analise 
e discussao do que foi construido. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os 
trabalhos e eu, Cons. Flavia Maciel Dantas' lavrei a presente ata que apos lida e 
aprovada, todos os presentes, firmam as suas assinaturas. Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Cons. Flavia Maciel Danta§
Cons. Tatiana Oliveira
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