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PROGRAMA DE GESTÃO 2018-2022
I- Fiscalização
1. Ampliar do numero de agentes fiscais
2. Intensificar a fiscalização junto a hospitais para o cumprimento maior
da RDC7
3. Estreitar a parceria junto à DECON e Ministério Público Federal e
Estadual
4. Intensificar a fiscalização para a diminuição da inadimplência.

II- Seccionais
1. Criar duas novas seccionais:
a. Pelotas e Passo Fundo

III- Qualificação da Assistência na fisioterapia e na Terapia Ocupacional
1. Promover cursos de qualificação profissional
2. Apoiar eventos científicos que venham para o Rio Grande do Sul
3. Criar um núcleo de apoio à pesquisa em fisioterapia e em terapia
ocupacional oferecendo auxílio pesquisa para programas de mestrado
e doutorado
4. Trabalhar para que não prosperem os cursos de graduação na saúde
em EAD
5. Criar a Câmara Técnica de Apoio às IES.

IV- Patrimonização
1. Ampliar a sede de Porto Alegre
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V- Trabalho integrado
1. Ampliar as parcerias com as entidades representativas da Fisioterapia
e da Terapia Ocupacional, apoiando as iniciativas das entidades
sempre dentro dos interesses das duas profissões

VI- Sistema COFFITO/CREFITOs
1. Posicionamento sempre em defesa das duas profissões
2. Trabalhar sobre os valores das anuidades no sentido de serem mais
acessíveis aos profissionais. Congelamento do valor das anuidades por
3 anos
3. Modificar a política de marketing de forma ética e moderna permitindo o
uso das redes sociais e das várias ferramentas de mídia que
possibilitem aproximar o profissional de seu cliente.

VII- Tramites políticos
1. Criar uma Comissão de Assuntos Parlamentares (CAP/SUL) da
Região Sul juntamente com outros CREFITOs.
2. Estreitamento com a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul
para aumentar o trânsito do CREFITO 5 junto às secretarias
Municipais de Saúde.
3. Criar um grupo de Parlamentares Fisioterapeutas e Terapeutas
Ocupacionais

(vereadores,

prefeitos,

secretários)

para

encaminhamento de projetos de Lei de interesse das profissões, junto
as Câmaras Municipais e Assembléia Legislativa.

VIII- Benefícios
1. Criar da Caixa de Assistência ao Fisioterapeuta e ao Terapeuta
Ocupacional para oferecer benefícios e assistência com valores mais
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acessíveis, tais como planos de saúde, descontos em empresas que
oferecem cursos diversos, escolas de ensino fundamental e médio,
lazer, descontos no comércio e aquisição de equipamentos.

IX- Promoção das profissões:
1. Ampliar a divulgação das profissões nas mídias das principais rádios
da capital e interior;
2. Ampliar a programação da TV CREFITO 5 com programas de
interesse técnico, científico e entrevistas.
3. Promover eventos regionais em parceria com os órgãos públicos no
sentido de dar mais visão às profissões.
4. Trabalhar em conjunto com as entidades associativas para a
promoção de seus eventos Regionais e Nacionais
5. Fomentar a abertura de novos cursos de Terapia Ocupacional
inclusive nas Universidades Públicas.

X- Interiorização
1. Continuar levando o CREFITO 5 aos vários municípios do interior
promovendo

debates

e

encaminhamentos

do

interesse

dos

profissionais.

XI- Honorários
1. Intensificar o trabalho da Comissão Regional de Procedimentos
Fisioterapêuticos trabalhando junto com as entidades representativas
da Fisioterapia.
2. Constituir a Comissão Regional de Procedimentos de Terapia
Ocupacional trabalhando junto com as entidades representativas da
Terapia Ocupacional.
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3. Juntamente com as entidades representativas, promover o diálogo
com as operadoras de saúde e outros agentes compradores dos
serviços dos fisioterapeutas e dos terapeutas ocupacionais na busca
de acordos de honorários compatíveis com a dignidade profissional.
4. Criar vias de negociação junto com as entidades representativas frente
aos gestores municipais no sentido da melhoria dos valores praticados
pelo SUS nos diversos municípios.

Acompanhe nossas publicações e propostas através do link
https://www.facebook.com/Aproximar-212048642319108/

INTEGRANTES DA CHAPA:

Membros efetivos:

Membros suplentes:

Cesar Abs de Agosto

Alexandre Marek

Daniela Zimmer

Antônio Alberto Fernandes

Eduardo Freitas Rosa

Valeska Pegoraro

Eduardo Pinto de Abreu

Celoi Borges Souza

Fernando Antônio de Mello Prati

Cleci Redin Blois

Lenise Hetzel

Cheila Maria Schröer

Marcelo de Mello Rieder

Rosemeri Suzin

Mônica Paula Thomé

Tulio Cezar Ramos de Menezes

Saionara da Rosa Wadi.

Lidiane Vieira de Araújo Brunetto.

