
Conselho Regional de Fonoaudiologia – 9ª Região 

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima 

 

 
 
 
 
 
 
 

Av. Gabriel Correa Pedrosa, 180 –3º andar, sala 14 - Ed. Carvalho Center / Conjunto Castelo Branco 
Bairro: Parque 10 de novembro / Manaus/AM - CEP. 69055-011 

Telefone: (92) 3236-5042 

crefono9secretaria@gmail.com 

 

 

ATA DA 1ª REUNIÃO DA 3ª SPO  DO 1º COLEGIADO DO CONSELHO 

REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA 

Manaus(AM), 30 de outubro de 2019 

//Às quatorze horas do dia 30 de outubro de 2019 na sede do Conselho Regional de 

Fonoaudiologia 9ª região, sito na Rua Gabriel Correa Pedrosa, ed. Carvalho Center, sala 

14 Bairro Parque 10, Manaus(AM), reuniu-se o 1º Colegiado do Conselho Regional de 

Fonoaudiologia 9ª Região, estando presentes os conselheiros: David Lúcio Almeida da 

Silva, presidente do CRFa9, Karla Geovanna Moraes Crispim, secretária do CRFa9; 

Neyla Arroyo Lara Mourão, vice-presidente do CRFa9; Daiane Körbes, conselheira 

suplente AM (substituindo a conselheira efetiva Neodete Korbes); Ana Cristina Furtado 

de Carvalho Regis conselheira efetiva AM,  Maria do Socorro Oliveira Soares, 

conselheira efetiva AM, Rozana Teixeira conselheira efetiva AM. Os conselheiros 

efetivos Lídia Damasceno (PA), Liliane Rodrigues (RO) e Lucia Natsuo Sakai (PA) não 

participaram da SPO, tendo em vista a situação financeira atual do CRFa9. Da Pauta: 1. 

LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA: A ata da 2ª SPO do 1º colegiado do CRFa9 

foi lida e aprovada. Informes: 2. PORTARIAS PUBLICADAS: A conselheira 

Socorro Soares informou que está em elaboração uma portaria que trata da divulgação 

de eventos nas mídias sociais do CRFa9, e que assim que finalizada será encaminhada 

para apreciação. 3. REPASSES DA DELEGACIA: A delegada Neyla Mourão 

informou que houve redução da conta da energia após a mudança do ar condicionado, e 

que a delegacia funciona normalmente sem intercorrências.  4. REPASSES DAS 

COMISSÕES: COD: A presidente Socorro Soares enfatizou a necessidade de 

aquisição de um kit multimídia (câmera fotográfica, iluminação cênica, tela de projeção, 

caixa de amplificação, microfone) para dar mais suporte às ações do conselho. 

Apresentou ainda uma proposta de aquisição de um aplicativo para o conselho, 

justificando que a ferramenta teria mais acessos que o site, pela facilidade de navegação 

que permite.  Sugeriu também a elaboração de um calendário anual dos eventos e datas 

comemorativas e ainda ampliar a divulgação de lives com diferentes profissionais. A 

presidente apresentou o perfil de acessos e informações sobre o conteúdo do instagram 

do conselho. A conselheira Socorro Soares enfatizou ainda a importância de criarmos 

algumas comissões, mesmo que não possamos participar fisicamente das reuniões de 

Inter, por questões financeiras. Deliberação: A plenária aprova a inclusão/estudo dos 

valores para possível inserção na proposta orçamentaria do aplicativo e do kit 

multimídia, considerando que tais aquisições podem ser incluídas como superávit, 

segundo a AJUR.  A COD se compromete a unificar as datas comemorativas nacionais 

para elaborar um calendário. COF: A presidente Karla Crispim passou os informes da 
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2ª InterCOF, sendo os principais itens a reformulação da resolução de Laserterapia; a 

resposta do CFFa sobre o método Myobrace, o qual refere que a odontomiofuncional 

pertence ao rol de competências do odontologista.  A necessidade de reformulação da 

ficha de verificação fiscal para que a mesma seja um instrumento de coleta de 

informações das áreas de atuação do Conselho. A presidente informou ainda sobre a 

proposta de se realizar uma pesquisa de nível nacional com objetivo de elaborar uma 

tabela de valores de referencia. A 2a região está em contato com a Fundação Getúlio 

Vargas e propõe que o valor da pesquisa seja rateado entre os regionais. Deliberação: A 

plenária aprova que o CRFa9 aceite a proposta de ratear as custas da pesquisa da FGV 

com os demais regionais.   COL: A presidente Rozana Teixeira informou sobre os 

últimos processos de compra. O pregão para o plano de saúde ainda está em andamento 

pelo CFFa, na fase de publicação do edital. A coordenação informou sobre a 

necessidade de realizar o curso de pregão eletrônico, que acontecerá em Manaus em 27 

e 28 de novembro, no qual será discutido o novo decreto 10.024/2019, a mesma defende 

que se trata de uma oportunidade ímpar, tendo em vista que o valor do curso está 

acessível (R$990,00). Sobre as anuidades 2020, a coordenação administrativa sugere a 

impressão dos mesmos na própria sede, porém para tal, necessitaremos de uma forca 

tarefa dos conselheiros.  Deliberação: A plenária aprova a inscrição no curso de pregão 

eletrônico das funcionárias Kethlen Galvão e Alessandra Pacheco. A plenária delibera a 

favor da impressão das anuidades na sede e os conselheiros se comprometem a 

colaborar.  COS: A presidente Neyla Mourão relembra o curso de suporte básico de 

vida na Fonoaudiologia, discutido na 2ª SPO. Sobre esse item, A Conselheira Mariana 

Pedrett entrou em contato com a regional da UEA da International Federation of 

Medical Studants Association of Brasil (IFMSABrasil) que congrega estudantes de 

Medicina, a qual aceitou realizar o evento no dia 6 de dezembro na UEA, como ação do 

Dia do Fonoaudiólogo. O evento deverá ser divulgado aos alunos. A presidente 

comunicou ainda que um ofício do CFFa foi enviado, informando que as sugestões para 

o aprimoramento dos itens DIPRO, na atual agenda regulatória 2019/2021 da ANS, 

estão abertas para contribuições da sociedade. O sistema de conselho deve divulgar o 

texto e link para contribuições, por meio da Comissão de Divulgação. A Cons. Anallyz 

esclareceu que não está previsto, no ROL, o atendimento no leito, somente UTI. Por 

isso, está sendo usado o código de consulta de especialidades não médicas. 

Deliberações: A plenária aprova a realização do evento, mas sugere uma nova data, 10 

de dezembro; Divulgar aos alunos das três IES que oferecem curso no Amazonas; a 

Cons. Mariana encaminhará um relatório do evento para ser divulgado aos demais 

conselheiros se embasarem na promoção de ações semelhantes em seus estados. A COS 

encaminhará a matéria a ser divulgada pela COD. Sobre a prática de acupuntura, o 
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CFFa estabelece que o sistema não fará a fiscalização dessa prática, mas o 

fonoaudiólogo deve estar ciente que pode ser fiscalizado pelos demais conselhos. 

5.REPASSES DA RID: O presidente David Lucio Almeida informou que o CFFa está 

estudando uma forma de unificar os valores de taxas entre todos os regionais. O CFFa 

informou que os valores de taxas bancárias relativas à cota parte serão pagas pelo 

Federal. O pagamento para participação em eventos e congressos relacionados à 

Fonoaudiologia devem ser divididos entre o sistema de conselhos, tal rateio será 

calculado sobre a arrecadação de cada Regional. Ficou definido que o CRFa 9 vai arcar 

com 2%. Sobre a parceria de benefícios, o CFFa orientou que seja feito via processo e 

com critérios para não configurar conflito de interesse. O CFFa está realizando um 

estudo para aquisição de um novo programa de registro, porém não há prazo para tal 

mudança. O presidente David Lucio informou ainda que o valor da anuidade foi 

mantido para o ano de 2020. Sobre o tema, a cons. Ana Cristina Furtado sugere que para 

o próximo ano se estude a possibilidade de aumentar mais o desconto para quem paga 

em dia. Sobre o Encontro de capacitação de conselheiros que aconteceu em Brasília no 

mês de setembro, a Diretoria parabenizou a iniciativa do CFFa e relatou que foram dias 

de muito aprendizado. O presidente destacou que a vinda da CATECE foi muito 

positiva, tivemos 54 pedidos de títulos, e a Comissão solicita ao CRFa9 a realização de 

um evento de entrega dos certificados dos especialistas. Foi solicitado do CFFa a 

indicação de conselheiros do CRFa9 para compor a Comissão Parlamentar, mesmo que 

não seja possível o envio desses representantes, mas que ao menos possam acompanhar 

as discussões que estão acontecendo no sistema de conselho. Deliberação: A plenária 

aprova o estabelecimento de parcerias, desde que se observe o cumprimento das normas 

da gestão pública. A plenária aprova a criação da CAP para 2020, e indica o presidente 

David Lucio Almeida e as conselheiras Socorro Soares e Lucia Sakai para participarem 

dos grupos de discussão existentes no momento. A plenária aprova o apoio na 

realização do evento da CATECE. 06. INFORMAÇÃO CONCURSO PARA 

FISCAL: A secretária Karla Crispim informou que o certame está finalizando, porém 

as convocações serão realizadas somente a partir de janeiro de 2020. Nada mais 

havendo a tratar, às 17:35 horas, encerrou-se a reunião, e a ata segue lavrada por mim, 

Karla  Geovanna Moraes Crispim, que secretariei os trabalhos e será assinada por todos 

os presentes. Manaus, 30 de outubro de 2019.// 

 

ATA DA 2ª REUNIÃO DA 3ª  SPO  DO 1º COLEGIADO DO CONSELHO 

REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA 

Manaus(AM), 31 de outubro de 2019 
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//Às nove horas do dia 31 de outubro de 2019 na sede do Conselho Regional de 

Fonoaudiologia 9ª região, sito na Rua Gabriel Correa Pedrosa, ed. Carvalho Center, sala 

14 Bairro Parque 10, Manaus(AM), reuniu-se o 1º Colegiado do Conselho Regional de 

Fonoaudiologia 9ª Região, estando presentes os conselheiros: David Lúcio Almeida da 

Silva, presidente do CRFa9, Karla Geovanna Moraes Crispim, secretária do CRFa9; 

Neodete Körbes Maués, tesoureira CRFa9; Neyla Arroyo Lara Mourão, vice-presidente 

do CRFa9; Ana Cristina Furtado de Carvalho Regis conselheira efetiva AM, , Maria do 

Socorro Oliveira Soares, conselheira efetiva AM, Rozana Teixeira conselheira efetiva 

AM. Os conselheiros efetivos Lídia Damasceno (PA), Liliane Rodrigues (RO) e Lucia 

Natsuo Sakai (PA) não participaram da SPO, tendo em vista a situação financeira atual 

do CRFa9. Da Pauta: Informes:  FEEDBACK CAMPANHA DE 

FISCALIZALIZAÇÃO: A presidente da COF Karla Crispim apresentou os números 

da campanha. A reunião na sede focada para profissionais contou com 10 participações. 

Na Fametro foram 41 acadêmicos. Em Belém, a cons. Neyla Mourão referiu que a 

campanha contou com participação de alunos e profissionais. A cons. Neodete Korbes 

sugere que seja abordado o estágio extracurricular no serviço público para o próximo 

evento. FEEDBACK CONCILIAÇÃO: A coordenação administrativa informou que 

até o momento 15 pagamentos foram realizados, sendo 7 com parcela única. Tem 

ocorrido muita procura via telefone e e-mail. A cons. Ana Cristina Furtado sugere uma 

força tarefa de ligações para os inadimplentes. Deliberação: A funcionária Luana fará 

uma lista para a delegacia (PA e AP) e para a sede até 08 de novembro. De posse 

disso, os Conselheiros farão uma força tarefa de ligação.  07. PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO: A secretária Karla Crispim finalizou, juntamente com os 

conselheiros, as estratégias para 2020. Deliberação: A plenária aprova por unanimidade 

o Planejamento Estratégico 2020. 08. AÇÕES PARA COMBATE A 

INADIMPLENCIA: As seguintes ações foram propostas pelos conselheiros: a) 

Convocação dos fiscais aprovados no concurso público; b) Campanhas nas redes sociais 

convocando os fonoaudiólogos para regularizarem sua situação junto ao CRFa 9 

Campanha de conciliação)   c) Notificação, inscrição em dívida ativa e Cobrança via 

protesto,  d) contato telefônico para informar situação financeira e oportunidade de 

negociação da divida; e) criação de campanha em redes sociais com calendário de 

pagamento das anuidades. 09. APRESENTAÇÃO ASSESSORIA CONTÁBIL: O sr. 

Bosco Lima apresentou a situação financeira e orçamentária atual do CRFa9. No 

momento estamos com déficit financeiro de R$ 84.150,09. Foi apresentada uma 

proposta de fluxograma de centro de custo para ser apreciada pela Diretoria. 

Deliberação: A Diretoria se propõe a rever os centros de custo para organizar as 

despesas para 2020. 10. APROVACAO BALANCETE 3º TRIMESTRE: A 

presidente da CTC, conselheira Ana Cristina Furtado de Carvalho Regis expôs o 

trabalho realizado na análise das contas, elogiou a melhora na organização dos 

documentos.  Deliberação: A CTC deu parecer favorável à aprovação das contas do 3º 

Trimestre de 2019. A plenária aprovou por unanimidade o Balancete do 3º trimestre de 
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2019. 11. APROVAÇÃO DA 3a REFORMULAÇÃO ORÇAMENTARIA: O sr 

Bosco Lima expôs a necessidade de realização de nova reformulação orçamentária, 

considerando o déficit financeiro e necessidade de realocação das despesas.  

Deliberação: O parecer da CTC é favorável quanto à 3ª Reformulação Orçamentaria de 

2019. A Plenária aprova por unanimidade a 3a Reformulação Orçamentaria 2019. Os 

documentos devem ser reunidos e encaminhados ao CFFa até 12 de novembro de 2019. 

12. APROVAÇÃO PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2020: A tesoureira Neodete 

Korbes, juntamente com a ASCON apresentou as propostas para reduções de custos 

para adequar o orçamento de 2020. Fica registrado em ata que para que se cumpram as 

atividades será necessário apoio financeiro do CFFa. A vice-presidente Neyla Mourão 

discordou da previsão de plenária contando somente com seis conselheiros. Diante da 

colocação, a ASCON refez os cálculos a fim de adequar receita e despesa. O orçamento 

de 2020 prevê receita/despesa R$ 797.082,31. Deliberação: A Diretoria enviará ofício 

ao CFFa informando sobre a situação financeira do CRFa9 e as previsões de 

participação em reuniões para 2020,  solicitando ajuda financeira ao federal a fim de 

cumprir com todas as atividades. No mesmo oficio será solicitada a possibilidade de 

apoio para aquisição da sede ainda nesse colegiado. O parecer da CTC é favorável à 

proposta orçamentária 2020. A plenária aprova por unanimidade a proposta 

orçamentária 2020. As quatorze horas, a plenária reiniciou e houve a substituição da 

conselheira Neodete Korbes Maués, por sua suplente Daiane Korbes. 13. 

APRESENTACAO AJUR: A dra Alessandra Pacheco apresentou a nova fase de 

cobrança de inadimplência via protesto em cartório. O instituto de protesto do 

Amazonas apresentou a Proposta de trabalho, o serviço não tem ônus para o conselho e 

inicialmente serão protestados somente os profissionais do Amazonas com AR positivo. 

O termo de convênio será assinado pelo presidente do CRFa9 no dia 06 de novembro de 

2019. Após essa assinatura será feito treinamento para uso do sistema. A previsão de 

iniciar o envio em 18 de novembro/19.  Existe um total de 191 profissionais com 

endereço desatualizado, para tal será necessário publicação em DOU.   Sobre a portaria 

que dispõe sobre a divulgação de eventos pelas mídias sociais do conselho, a mesma foi 

apresentada e discutida. Deliberação: providenciar publicação em DOU a partir de 

novembro, notificação de AR negativa (113) e mais que não consta endereço no 

cadastro. Iniciar o envio de protestos a partir de 18 de novembro. A plenária aprova a 

Portaria que trata da divulgação de eventos em mídias sociais do conselho. 14. 

TRAMITE PARA CONVENIOS DE PARCERIAS COM O CONSELHO: A dra. 

Alessandra informou que deve ser feito um chamamento público para credenciar 

interessados em firmar parcerias com o conselho. Os termos de convênio devem ser 

discutidos e verificados as condições de vantagens. Deliberação: A AJUR encaminhará 

um modelo a presidente da COD até 06 de novembro. 15. PORTAL DE 

TRANSPARENCIA: A AJUR enfatiza a necessidade de alimentação do Portal de 

Transparência. Deliberação: A COD se compromete a tentar incluir o link do implanta 

no portal para visualização dos documentos do conselho. A AJUR sugere que seja 
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oficiada a empresa que criou o site solicitando o código fonte, prazo 06 de novembro. 

A plenária delibera que os documentos contábeis serão alimentados no Implanta pela 

ASCON e os documentos administrativos serão alimentados no Implanta pela Diretoria 

e coordenação administrativa. A diretoria criará um fluxo para publicação de 

documentos no Portal da Transparência e no site. A COD solicitará uma orientação da 

ASCON sobre inclusão de categorias no sistema Implanta. A coordenação 

administrativa vai articular a reunião, sugestão de datas entre 15 e 20 de novembro.   

16. AGENDA REUNIÕES: A plenária aprovou as seguintes datas para próximas 

reuniões: CTC para aprovação do balancete do 4º trimestre 24 e 25 de janeiro de 2020;  

4ª SPO agendada para 27 e 28 de março de 2020. A previsão para 5ª SPO no mês de 

julho 31/07 e 01/08 de 2020. COMISSÃO DE ANALISE DE PROCESSO: 

INSCRIÇÃO PESSOA FÍSICA: LUANA ARAÚJO DA COSTA 1528 RO, ANA 

IRIS MASCARENHAS 1529 RO, LUZINETE DA SILVA BARBOSA 1530 AM, 

LAINARA DA COSTA ALVES 1531 AM, LUCIANA ALVES CASTRO 1532 AM, 

ELAINE BEZERRA GUIMARÃES 1533 RO, NARAJANE DE SOUZA TRINDADE 

1534 AM, ALINE DA COSTA BRUCE 1535 AM, JULYANNE CARVALHO 

SANTIAGO 1536 AM, MICHELE LIRA LIMA 1538 AM, NATÁLIA DO CARMO 

FERREIRA 1537 AM, KARINE PEREIRA DA SILVA 1540 AM, MILKA REGIANE 

DE ALMEIDA GAMA 1542 AM, ALYCE MARILIA GONCALVES NOBRE 1541 

AM, THIAGO SANTOS PINHEIRO 1546 AM, ANA BEATRIZ DA SILVA 

DUARTE 1547 AM, EDUARDO PHILIPE PAIXÃO BARROSO 1543 AM, MÁRIO 

HENRIQUE FALCÃO MOUZINHO 1544 AM, SARA SOUSA SILVA 1545 AM, 

MARNE GREYCK VIEIRA SOARES 1551 AM, ANNE ROSE REIS DOS SANTOS 

1550 AM, KEDMA ROCHA DA SILVA 1549 AM, MARCIA RENATA DA SILVA 

MELO 9846-5 AM, FERNANDA OLIVEIRA PRANTES 1552 AM,  JOSIMARA 

CABRAL CORDEIRO ELIAS 1553 AM, RENATA ADRIELE BARROS VALENTIM 

1555 AM, ALINE DO NASCIMENTO PEREIRA 1562 PA, IASMINE SUELEN  

RAMOS FREIRE 1554 AM, CLEMBER  MORAES RODRIGUES 1556 AM, 

REBECA THAYANE MARINHO SOUZA 1557 AM, OHANNA MARQUES DE 

ARAUJO 1560 AM, LUCIENE FRANCA DA SILVA 1561 AM, DAIANY 

GABRIELA DE LIMA CARVALHO OLIVEIRA 1563 RO, ROSINEIDE CARLOS 

BAKER 1564 AM, DIANA D' ALBUQUERQUE REZENDE 1565 AM, TALLYTA 

COSTA DE ALMEIDA 1566 AM, DIANE MONTEIRO PINHEIRO 1567 AM, 

RAIANE PEIXOTO DA COSTA 1568 AM, VANEIDE SOUZA DA COSTA 1569 

AM, RICKCER LUSSAN OLIVEIRA DE SOUZA 1570 AM, MARCELA LIMA 

LUCAS 1571 AM, PÂMELA PASSAÚRA DETONI 1572 RO, CALEB COSTA DA 

SILVA 1574 AM, LINDOMAR DE OLIVEIRA NEGREIROS JUNIOR 1575 AM, 

CARINA DA SILVA 1576 AM, JUSSARA ALMEIDA DOS SANTOS 1577 AM, 

JULIENE MARQUES DE CARVALHO 1578 AM, BRENDA DAMASCENO DO 

NASCIMENTO CORREA 1579 AM, EVILANI FLORENCIO BATISTA 1580 AM, 

NAGELA RAQUEL NERES DOS SANTOS 1581 RO, VANUSA DE LIMA 
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BARROSO 1582 AM, SOCORRO DE MATOS PEREIRA 1583 AM. INSCRIÇÃO 

PESSOA JURIDICA: SANDRA VALERIA MACHADO ME PJ 0697 VILHENA-

RO, MASTER COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELI PJ-0698 RIO BRANCO-AC, 

SOUZA E FRANZON LTDA PJ-0726 PORTO VELHO/RO, : MONTEIRO E 

MORAIS CENTRO MULTIDISCIPLINAR LTDA ME PJ-0699 PORTO VELHO/RO, 

CONSULTORIO FONOAUDIOLOGICO OCILA NETA EIRELI PJ-0700 

CASTANHAL/PA, VG - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS AUDITIVOS 

LTDA ME PJ-0701 MANAUS-AM, FUNDAÇÃO PIO XII PJ-0702 PORTO VELHO-

RO. 18. O QUE HOUVER: PAGAMENTO VIA CARTÃO CREDITO: O 

presidente David Lucio Almeida apresentou a possibilidade de se cobrar anuidades via 

cartão de crédito. A AJUR relata que será necessário um processo de licitação via 

pregão eletrônico para contratar esse serviço e antes disso um parecer com dados sobre 

vantajosidade. Deliberação: A plenária sugere um estudo mais aprofundado sobre o 

sistema de pagamento via cartão de crédito por outras entidades para dar andamento a 

tal proposta. O presidente fará contato com a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia 

até 06 de novembro REDUÇÃO DE CUSTOS DE CORREIO: A plenária consultou a 

AJUR sobre a possibilidade de não enviar as anuidades via correio, visando a redução 

de custos. A AJUR sugere que sejam mantidos os envios da anuidade por correio para 

garantir a entrega dos mesmos, embora não seja obrigatório esse tipo de envio por se 

tratar de um pagamento previsto em lei. CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE: As 

datas das próximas reuniões serão repassadas pela dra Alessandra para que o CRFa9 

possa fazer a convocação dos conselheiros com antecedência. Deliberação: A cons 

Socorro Soares passou uma pauta para ser discutida na reunião 01 de novembro de 

2019. A pauta sugere a elaboração de um documento conjunto, solicitando as secretarias 

municipais e estaduais, a relação dos profissionais para atualização cadastral. Nada mais 

havendo a tratar, às 18:35 horas, encerrou-se a reunião, e a ata segue lavrada por mim, 

Karla  Geovanna Moraes Crispim, que secretariei os trabalhos e será assinada por todos 

os presentes. Manaus, 31 de outubro de 2019.// 

   

mailto:crefono9secretaria@gmail.com


Conselho Regional de Fonoaudiologia – 9ª Região 

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima 

 

 
 
 
 
 
 
 

Av. Gabriel Correa Pedrosa, 180 –3º andar, sala 14 - Ed. Carvalho Center / Conjunto Castelo Branco 
Bairro: Parque 10 de novembro / Manaus/AM - CEP. 69055-011 

Telefone: (92) 3236-5042 

crefono9secretaria@gmail.com 

 

 

                            

   

 

        

 

mailto:crefono9secretaria@gmail.com

