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

CREFITO-7

ATA DA 74a REUNIAO DE CONSELHEIRAS TERAPEUTAS OCUPACIONAIS

Aos cinco dias do mes de fevereiro de dois mil e vinte, as dezessete horas, na sede 
do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7a Regiao - 
CREFITO-7, no enderego abaixo, ocorreu a 74a Reuniao das Conselheiras de 
Terapia Ocupacional do CREFITO-7, com a presenga de: Suely Galvao, Flavia 
Maciel, Mariana Viana, Itatyane Nascimento e Tereza Barauna. A reuniao foi iniciada 
com a apresentagao do planejamento de 2020. As conselheiras discutiram pontos 
importantes e estrategicos do planejamento para serem apresentados e discutidos na 
reuniao com as terapeutas ocupacionais que compoem as Camaras Tecnicas e 
Comissoes no CREFIT07. Esta reuniao foi marcada para o dia 07 de margo, as 9h no 
auditorio 13 de outubro do CREFITO e as terapeutas Ocupacionais conselheiras e 
colaboradoras serao convocadas. Em seguida, Tereza Barauna levanta discussao em 
torno do funcionamento das Camaras Tecnicas especificas de Terapia Ocupacional 
sugerindo algumas propostas, dentre estas apresentou o projeto intitulado 
“Observatorio de Terapia Ocupacional”, o qual tern o objetivo de fomentar os assuntos 
de interesse da profissao, de forma que traga, cada vez mais, o profissional para 
perto do Conselho. A partir dessa dicussao surgiram ideias complementares para 
fomentar as agoes, uma delas e retomar o questionario proposto em 2019 para 
realizar urn diagnostico das terapeutas ocupacionais na Bahia, sendo que os dados 
levantados sera urn disparador de agoes mais concretas. Suely surgere que sejam 
produzidos material de divulgagao da Terapia Ocupacional, que servira para 
divulgagao tanto a nivel Estadual como Nacional. Ela sugere que esses sejam os 
principals pontos disparadores de agoes para o funcionamento nesse ano de 2020. 
Mariana sugere que, na reuniao com as colaboradoras terapeutas ocupacionais, 
Tereza apresenta o projeto do Observatorio da Terapia Ocupacional na Bahia, para 
que de forma coletiva possamos acordar e divulgar agoes futuras. Ficou acordado que 
as reunioes das camaras tecnicas especificas de Terapia Ocupacional so serao 
iniciadas apos a reuniao geral de terapia ocupacional citada no inicio desta ata, com 
data prevista para o dia 07/03/2020. Sobre a divulgagao da terapia ocupacional a nivel 
nacional, Tereza informa que ficou como coordenadora do GT de divulgagao da 
Terapia Ocupacional, junto com outros CREFITOs, responsavel construir um projeto 
de agao. Tereza apresentou um esbogo para a campanha de divulgagao que sera 
aprimorado. Em tempo, Itatyane solicita que seja levado para a proxima ROD a 
proposta da realizagao de uma roda de conversa com o tema: “O Terapeuta 
Ocupacional na gestao” com Everton Matias, terapeuta ocupacional, Secretario de 
Saude do Municipio de Murici-Alagoas. Nada mais havendo a tratar, foram 
encerrados os trabalhos e eu, Cons. Mariana Viana, lavrei a presente ATA que apos 
lida e aprovada por todos/ps^|gsentes, firmam a sua assinatura.Illllllllllllllllllllllllllllllll
Cons. Mariana Viana....
Cons. Suely Galvao......
Cons. Itatyane Nascimei 
Cons. Tereza Barauna/
Cons. Flavia Maciel
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