
 

 

 
ATA DA ASSEMBLEIA DA FENAFISIO 

 

Data: 23.05.2015 Local: SEARA PRAIA HOTEL 
FORTALEZA - CE 

Hora: 10:00hs 
 

 
 

Pauta: 1- AÇÃO CREFITO 1 
           2- MOBILIZAÇÃO NACIONAL FENAFISIO 
           3- REUNIÃO PRESIDENTE DE CREFITOS 

 
Inicia-se a assembleia da FENAFISIO, ás 10:30h, com a fala da Presidente, chamando a 
atenção para o comportamento de fisioterapeutas que não estão em acordo com as ações 
da FENAFISIO/ASSOCIAÇÕES e dos Conselhos e que todos precisam compartilhar do 
objetivo da estratégia e das ações e contribuir para que sejam executadas. Discutiu-se 
ainda sobre questões jurídicas e chegamos à conclusão que o assunto é da alçada do 
jurídico dos CREFITOS e COFFITO. 
Tomaz chama a atenção para a pauta da reunião e conclama para que se volte o foco 
para ela. Após discussões, e diante da falta de conhecimento sobre o Código de Ética e 
Referencial de Procedimentos pelos fisioterapeutas, Révia (DF), traz uma sugestão de 
colocarmos em pauta com presidentes do CREFITO á solicitação na reunião uma 
Campanha Nacional de esclarecimentos sobre os temas acima, no intuito de levar o 
conhecimento a todos e isto deverá acontecer em paralelo com as outras ações em curso. 
Iaponira inicia a explicação sobre a ação do CREFITO-1 sobre a ação e relata que tudo 
faz parte de uma estratégia coletiva, amadurecida, estruturada e deflagrada numa 
sequência de eventos que culminou nesta ação. Que ao longo do tempo isto foi 
amadurecido e previsto. Há um sofrimento necessário que já havíamos pensado nele. 
Porém, a causa é a adoção do RNPF, esta deve ser o objetivo final. A estratégia define 
então os papéis das Entidades: O CREFITO não fala com Operadoras sobre honorários, 
fala com os profissionais que serão fiscalizados. A Associação é que fala de honorários 
com suas operadoras e informa sobre a ação do CREFITO. Por sua vez o Prestador, 
informa aos usuários e prestadores sobre a ação do CREFITO. Paralelo a tudo, é 
realizada uma ação no Ministério Público do Consumidor, pedindo solução para a 
interrupção do atendimento aos usuários por força da fiscalização do Conselho porque seu 
contrato com a Operadora é um contrato viciado, que vai de encontro ao seu código de 
ética e normas tanto do Seu conselho como da lei federal da ANS( lei13.003). Assim, 
pedimos também que o mesmo nos proteja contra o descredenciamento por força da 
fiscalização do Conselho, no momento em que o usuário ficará sem o atendimento. Ações 
como Banner, lista de conhecimento para os usuários das clinicas com nome, RG, data, 
assinatura e data. As penalidades irão até a máxima de interdição do Serviço, se for o 
caso.  
Definiu-se ainda os valores de inscrição para o Evento da FENAFISIO-NE, para 
Profissionais-não sócios (R$100,00), profissionais-sócios (R$60,00) e acadêmicos 
(R$50,00). A forma de fazer a inscrição seria a de depósito IDENTIFICADO na conta da 
FENAFISIO, que serão relacionados pela Tesouraria, a medida que forem sendo feitas as 
inscrições. 



Para a reunião com os Presidentes de CREFITO, a sugestão de data é de 29.05.15, em 
caso de indisponibilidade será no dia 19.06.2015. Com a pauta: Campanha Nacional de 
Conhecimento das Normatizações do Conselho, Ação de fiscalização dos CREFITOS e 
campanha de marketing para fortalecer sua função. 
Foi ainda colocado para a assembleia o que fora discutido pela Diretoria da FENAFISIO, 
em sua última reunião, em Curitiba-PR. Marlene inicia, então falando do que foi planejado. 
Iniciando uma mobilização Nacional em torno da ação que foi disparada no CREFITO1, 
cada Associação ficará responsável de fazer o contato e traçadas diretrizes em cada lugar. 
Encerrando assim a assembleia, lavrada em ata com assinatura dos presentes. 
 

 
Presentes: MARLENE VIEIRA, IAPONIRA PIMENTEL, LUCAS MORAES, LUÍS TORMES, 
LUÍS CINTRA, NICELY BITTENCOURT, TOMAZ AQUINO, FRANCISCO SENS, TATIANA 
RODRIGUES, LEONARDO GOBI, RÉVIA LIMA, MYLZA ROSADO. 
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