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

CREFITO-7

ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE CONSELHEIRAS TERAPEUTAS
OCUPACIONAIS N° 64/2019

Aos treze dias do mes de margo de dois mil e dezenove, as dezoito horas, na sede do 
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7a Regiao - CREFITO- 
7, no endere$o abaixo, ocorreu a 64a Reuniao das Conselheiras de Terapia 
Ocupacional do CREFITO-7, com a presenga das Conselheiras Mabel Jansen, 
Suely Galvao, Itatyane Nascimento, Flavia Dantas, Aline Alencar e Tereza Barauna. 
A Cons. Suely Galvao iniciou a reuniao apresentando a pauta do dia: 1) Informes: a) 
Concurso da Prefeitura Municipal de Salvador. Foram feitos contatos com o gabinete 
do prefeito e as secretarias de saude, educagao e assistencia social, para garantia de 
vaga para terapia ocupacional; b) Folder de terapia ocupacional. Foi realizado revisao 
do folder para posterior publicagao; c) Pagamento de auxilio representagao. Registre- 
se a necessidade do envio dos mapas e das atas das reunifies, a secretaria executiva, 
para comprovagao da agao e liberagao do pagamento; 2) Nota da CT saude mental. 
Foi esclarecido o fluxo interne do que e produzido pelas CT para a comunicagao, com 
posterior retorno a camara por meio da coordenagao; 3) Questionario: a) foi analisado, 
pelos presentes, o processo de elaboragao do referido questionario; b) Definido que 
cada conselheira divulgara, nas camaras tecnicas e comissfies, o preenchimento do 
questionario e estimulara a reflexao acerca da descontinuidade ocorrida no processo 
de construgao do mesmo; 4) Evento de abril (TO em Cena): a) falar com Luana para 
providenciar o cafe e agua; b) conversar com Adriana, no dia 19/03, a respeito do 
questionario de avaliagao e o material com fotos do conselho para projetar no dia do 
evento; 5) Evento Cannabis Medicinal - Uma opgao de tratamento, dia 19 de margo 
de 2019, as 16h, no Fera Palace Hotel (R. Chile, 20 - Centro Historico, Salvador-BA). 
Registre-se que a Cons. Aline vem estudando a respeito da influencia do canabidiol 
na TO no ambito da saude mental e da perspectiva neurologica, e sua participagao no 
evento supracitado foi deliberado na ROD n° 1544. Nada mais havendo a tratar, foram 
encerrados os trabalhos e eu, Cons. Sup. Mabel Jansen, lavrei a presente ATA que 
apos lida e aprovada portodos os presentes, firmam a sua assinatura. //////////////////////
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