
SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 73 REGIAO

CREFITO-7

REUNIAO DA COMISSAO DE GESTAO E EMPREENDEDORISMO DO
CREFITO-7 N° 10a/2019

Aos dezoito dias do mes de manpo do ano de dois mil e dezenove, as catorze horas, na
2 sede do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7a Regiio -
3 CREFITO-7, no enderego abaixo, ocorreu a 10a Reuniao da Comissao de Gestao e
4 Empreendedorismo do CREFITO-7,com a presenga de seus membros Conselheira
5 Tatiana Marques Oliveira (Coordenadora) e Dr.a ElofsaEloisa Fires Ferreira Prado
6 (CREFITO n° 4381F). Ocorreu a seguinte pauta durante a reuniao: 1) Foi informado
7 que o Dr. Jorge Alberto Vieira Filho, por motives pessoais, nao estava presente na
8 reuiao, ficando de passar os informes para ele posteriormente. Pelo fato do Dr. Jorge
9 Vieira nao ter parcipado de nenhuma das reunioes, foi levantada a possibildade da sua 

to substituigao. 2) Ficou definida qua a primeira Roda de Conversa desta comissao
11 ocorrera na cidade de Algoinhas-Ba, com data provavel para o dia 08/05/2019. A roda
12 de conversa acontecera no periodo da manha e a tarde sera realizada visita da
13 comissao em alguns servigos. 3) Foi preenchido o formulario de solicitagao de apoio ao
14 Crefito7 para a realizagao do evento e encaminhado para aprovagao na ROD. 4) Foi 
is tabulado os dados de mais urn questionario respondidos ate a presente data, no total
16 de 70 questionarios preenchidos. 5) Realizado o esqueleto de como sera a
17 apresentagao da roda de conversa, ficando de na proxima reuniao ja trazer os dados 
is para formatagao pelo pessoal da ASCON. 6) A comissao deixou programada a proxima
19 reuniao para o dia 22 de Abril de 2019 E nao havendo nada mais a tratar, eu, Cons.
20 Tatiana Marques Oliveiralavrei a presente ata que apos lida e aprovada por todos os
21 presentes, firmam a sua assinatura. /////////////
22 Cons. Tatiana Marques
23 Dr8 Eloisa Pires Ferreira Prado.....V^)?W^aS’
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