
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°13a/2019

1 Aos doze dias do mes de Julho do ano de dois mil e dezenove, as catorze horas, na
2 sede do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7a Regiao -
3 CREFITO-7, no enderego abaixo, ocorreu a 13a Reuniao da Comissao de Gestao e
4 Empreendedorismo em Fisioterapia do CREFITO-7, em conjunto com a Comissao
5 de Gestao e Empreendedorismo em Terapia Ocupacional do CREFITO-7, com a
6 presenga de seus membros Conselheira Tatiana Marques Oliveira (Coordenadora) e
7 Dr.a Eloisa Fires Ferreira Prado (CREFITO n° 4381F) e Conselheira Maria Tereza
8 Barauna. Ocorreu a seguinte pauta durante a reuniao: 1) Foi informado que o Dr. Jorge
9 Alberto Vieira Filho, bem como a Dra. Lizia Valverde Viana e a Dra. Mirella Dias

10 Queiroz por motives pessoais, nao estavam presente na reuiao, ficando de passar os
11 informes para ele posteriormente. 2) Em relagao ao eventro de outubro foi discutida a
12 possibilidade de participagao do Sebrae atraves de stand, ficando a comissao
13 responsavel por entrar em contato com o Sebrae. Foi pensado tambem na participagao
14 da comissao no evento que ocorrera no domingo em outubro, data a definir, no
15 shopping, que tambem ainda sera definido, atraves da criagao de algum jogo interativo
16 falando sobre a evolugao da Gestao em Fisioterapia e Terapia Ocupacional, onde ao
17 final o participante responderia urn quiz de perguntas para recebimento ou nao de um
is brinde. Entrar em contato com a ASCON para ver a possibilidade e o orgamento.
19 Pensado tambem na elaboragao de um planfeto para distribuigao no evento com o
20 seguinte conteudo: 7 passos para abertura de clinica/ 7 passes para manter seu
21 negocio alinhado com o CREFITO-7/ 7 passos para voce se reconhecer como
22 empreendedor. 3) Em relagao a comissao de gestao foi sugerido as duas comissoes
23 trabalharem em conjunto. Iniciar pensando em notas a serem publicadas nas redes
24 socias para chamar a atengao dos profissionais para este tema e programar as
25 proximas roda de conversa com base nos resultados obtidos com essas publicagoes e
26 em conjunto com outras camaras e comissoes. 4) Agendar proxima reuniao para
27 Agosto, em conjunto com a Terapia Ocupacional. E nao havendo nada mais a tratar,
28 eu, Cons. Tatiana Marques Oliveira lavrei a presente ata que apos lida e aprovada por
29 todos os presentes, firmam a sua assinaiuraJlIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
30 Cons. Tatiana Marques Oliveira......
31 Cons. Maria Tereza Barauna da (Cos
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SEDE: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, n°939 S/ 101 - Caminho das Arvores. Salvador/Ba - CEP 41.820.021 
Telefones: 71-3341-8734 /0800-0717171 http://www.crefito7.gov.br/ / secretariaexecutiva@crefito7.gov.br
Dclegacia cm Vitoria da C'onquista (BA)
Pga Tancredo Neves, Shopping Conquista Center, 85A, 2° piso, S/ 41D - Vitoria da Conquista/BA - CEP: 45.000-525 Telefax: (77) 3421-6520

http://www.crefito7.gov.br/
mailto:secretariaexecutiva@crefito7.gov.br

