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

CREFITO-7

ATA DA REUNIAO DE CONSELHEIRAS DE TERAPIA OCUPACIONAL n° 66/2019

1 Aos quinze de maio de dois mil e dezenove, as dezoito horas, na sede do Conselho 
I: Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7a Regiao - CREFITO-7, no
3 enderego abaixo, ocorreu a 66a Reuniao das Conselheiras de Terapia Ocupacional
4 do CREFITO-7, com a presenga de: Suely Galvao, Aline Alencar, Mariana Viana, Mabel
5 Jansen, Itatyane Nascimento, Flavia Dantas e Tereza Barauna.lnicialmente, foi feito o
6 repasse por Mabel acerca da presenga do Crefito7, via Gustavo, Itatyane e a Camara 

Tecnica de Saude Mental do Conselho, na sessao na Camara dos Vereadores a
8 respeito da Luta Antimanicomial. Alem disto, foram discutidas a divulgagao em rede
9 social sobre o dia 18 de Maio (Luta antimanicomial). Outro ponto discutido foi referente

10 a Terapia Ocupacional em Cena, que acontecera dia 07 de Julho, em feira de Santana,
11 ficou decidido que as conselheiras Aline, Mariana, Tereza e Suely estarao presente,
12 alem da colaboradora Sheila. Mariana fala sobre o evento da camara tecnica de
13 atengao basics que alterou a data de maio para junho, estimulando as duas categorias
14 profissionais a participarem do evento para discutir as tematicas pensadas nesse
15 campo de atuagao. Mariana fala sobre a ideia da Camara tecnica de crianga sobre a
16 arrecadagao de brinquedos para o evento do dia 12 de outubro, visando o estimulo do
17 brincar e qualidade no desenvolvimento infantil, direcionando esses brinquedos para
18 instituigoes que nao possuem esses recursos. Sugerido por Tereza fazer uma materia
19 sobre as Instituigoes que receberao os brinquedos e publicizar no site do Crefito7 e
20 jornais de grande circulagao. Itatyane faz o repasse das propostas advindas da
21 associagao de terapia ocupacional, no que tange a organizagao da oferta de
22 cursos/minicursos. Outra questao e a informagao sobre a assembleia para o
23 fechamento da ATO, acontecera no dia 25 de Maio, no auditorio do Crefito7. Aline faz
24 repasse sobre o SEMPRE cidadao apresentado pelo secretario de assistencia social e
25 o prefeito do municfpio, e sugere que o dialogo sobre a insergao da t.o em process©
26 seletivo/concurso sejam retomadas. Suely traz noticias sobre a possibilidade de
27 abertura de mais urn curso de Terapia Ocupacional em outra universidade publica.
28 Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e eu, Cons. Aline Alencar,
29 lavrei a presente ATA que apos lida e aprovada por todos os presentes, firmam a sua
30 assmaiwalllllllllllllillllllllllitHllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllll
31 Cons. Aline Alencar ........ ............................................................................
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32 Cons. Mabel Jansen
33 Cons. Suely Galvao.
34 Cons. Itatyane Nascimentp-1
35 Cons. Tereza Barauna....../
36 Cons Flavia Maciel ...
37 Cons. Mariana Viana.
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