Conselho Regional de Fonoaudiologia – 9ª Região
Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima

ATA DA REUNIÃO DA 5ª SPO DO 1º COLEGIADO DO CONSELHO
REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA
Manaus (AM), 03 de julho de 2020.
//Às 9h e 11minutos do dia 03 de julho de 2020, 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 fisicamente os conselheiros efetivos do
Amazonas:, Karla Geovanna Moraes Crispim, Ana Cristina Furtado de Carvalho Régis,
Neodete Körbes Maués, Maria do Socorro Oliveira Soares. Os demais conselheiros,
David Lúcio Almeida da Silva, Rozana Teixeira, Neyla Arroyo Lara Mourão (PA),
Lídia Damasceno (PA), Liliane Rodrigues (RO), Rodrigo Coimbra (AP) e Iriah Muniz
(AC) participaram por vídeo conferência, de acordo com a Resolução do CFFa
572/2020 que dispõe sobre a permissão da realização de reuniões de diretoria,
comissões e sessões plenárias ordinárias e extraordinárias do Sistema de Conselhos de
Fonoaudiologia em ambiente virtual em decorrência da COVID-19. A conselheira
efetiva Lucia Natsuo Sakai (PA) comunicou ausência à Diretoria, sendo por esse motivo
convocado seu suplente. A presidente Karla Crispim iniciou informando que a reunião
seria gravada e que todos os presentes deveriam falar o nome e aprovar a gravação.
Todos os presentes, acima listados, aprovaram a gravação da 5ª SPO. As 9h35 conexão
da internet caiu, retomada as 9h38. A presidente Karla informou a participação dos
fiscais Marcos Portelinha (sede) e Isabela Guedes (subsede) até o momento de suas
apresentações ao colegiado e perguntou aos participantes se desejavam incluir pauta
extra para essa SPO. Não havendo manifestação nesse sentido foi iniciada a discussão
das pautas anteriormente previstas. Pauta 1 - LEITURA E APROVACAO DA ATA:
a ata da 4ª SPO foi lida e aprovada. As 9h44 a conselheira Annalyz entrou na reunião.
INFORMES: – Apresentação da Reformulação do Regimento Interno do
Conselhos Regionais de Fonoaudiologia; resumo das últimas Resoluções
publicadas pelo CFFa: A presidente Karla Crispim apresentou a reformulação do
regimento de 1 de julho de 2020, destacando os principais pontos como, pagamento de
Jeton e verba de representação; separação das contas de arrecadação e movimentação;
criação e administração da subsede. Às 9h55 o conselheiro Rodrigo Coimbra entrou na
reunião. Pauta 2- APRESENTAÇÃO DOS FISCAIS: os fiscais Marcos Portelinha
(Amazonas) e Isabela Guedes (Pará) se apresentaram. A presidente da COF, Cons. Ana
Cristina, referiu a grande relevância da contratação dos novos fiscais, ressaltou que os
dois mostraram competência e compromisso com o trabalho, e que já estão sendo
obtidos ótimos resultados com o trabalho na orientação e fiscalização, garantindo a
população assistida pela jurisdição deste regional um trabalho de qualidade, bem como
criando nos fonoaudiólogos pertencentes a 9ª região mais credibilidade e proximidade
com o conselho. A presidente, Cons. Karla, também manifestou satisfação e esperança
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no trabalho dos novos fiscais. Pauta 3- APRESENTAÇÃO DAS PORTARIAS 2020:
a Diretora-secretaria, Cons. Ana Cristina, elencou as portarias criadas e as reeditadas no
ano de 2020, ressaltando sobre a portaria das diárias, na qual foi incluído o pagamento
de Jeton em reuniões deliberativas como no caso de SPO, no valor de R$ 200,00
(duzentos reais). Deliberação: O plenário mostrou-se de acordo com o pagamento de
Jeton. Pauta 4 - REPASSES DA RID: 4.1- MUDANÇA DE CÉDULA- iniciará a
transição para cédula em PVC e digital, a princípio, a partir de agosto. Junto será
adquirido um aplicativo e cada regional irá custear uma parte. Os fonoaudiólogos irão
mudar de acordo com o vencimento de suas cédulas, mas terão a opção de trocar de
modelo antes, se quiserem. O CRFa irá comprar o Kit de impressão em PVC. 4.2CONGRESSO BRASILEIRO DE FONOAUDIOLOGIA 2020: a presidente informou
que o congresso será online e que terá duração de três dias para não sócios e se
estenderá até dezembro para sócios da SBFa. O Sistema de Conselhos terá uma
participação no financiamento do congresso que será dividida entre os regionais com
valor proporcional a arrecadação. Coube ao CRFa 9 a quantia de R$ 440,00
(quatrocentos e quarenta reais). Haverá uma sala temática sob responsabilidade do
CRFa9 que será definida em RID ainda no dia 03 de julho. 4.3- PL PARA FIM OU
REDUÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE: a Cons. Karla informou que esse
PL, frequentemente, tem entrado em pauta e que se faz necessário o acompanhamento.
Deliberação: todos os conselheiros deverão acompanhar juntos aos parlamentares, cada
um em seu Estado. Observação: Às 10h30 Analyz retirou-se da reunião. Pauta 5 REPASSE ASCOM: o assessor contábil, sr. Bosco, iniciou apresentando os números
fechados do balancete até o momento, mas não foi possível, ainda, apresentar os dados
completos do 2º trimestre. Informou que já foi repassado R$ 121.854,00 para o CFFa
referente a cota-parte. Sobre o percentual de gasto com a fiscalização no período abril a
maio o valor de R$ 9.598,24, o que representa 5,18% do período. Quanto à receita, foi
arrecadado até maio, somente 58% do previsto. Informou, ainda, que a arrecadação de
junho ainda não está fechada. O balanço patrimonial sofreu com a diminuição da receita
e do aumento das despesas em relação ao ano de 2019, mais do que estava previsto. Sr.
Bosco disse que os demais conselhos estão cortando 30% em relação ao planejamento
monetário. Solicitou à plenária que o prazo para entrega dos relatórios seja até dia 15 de
cada mês para fechar o balancete. A Diretora-tesoureira, Cons. Neodete, referiu não ver,
no momento, onde se possa fazer redução de gastos e que já houve economia com a
realização das duas últimas SPO sem o gasto com passagens e diárias que estavam
previstas no orçamento. A Cons. Karla informou que para a 6ª SPO já estão compradas
todas as passagens, que o gasto será somente com o valor das diárias, e que há ainda
duas passagens pagas, que será visto a possibilidade de reembolso e de remarcação. Sr.
Bosco informou que será necessária a primeira reformulação orçamentária. A Cons.
Neodete sugeriu uma reunião para final de julho quando já estarão mais claros os dados
financeiros e a possibilidade de pensar em estratégias de recuperação de dívidas. Sr.
Bosco sugeriu perguntar ao CFFa se dará alguma ajuda e se a resposta for negativa,
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sugerir a autorização para usar o superávit. A Cons. Karla sugeriu a realização de uma
sessão plenária extraordinária para avaliar e aprovar a reformulação orçamentária
Deliberação: a plenária aprovou a entrega dos documentos financeiros até o dia 15 de
cada mês. A plenária posicionou-se de acordo com a convocação de uma SPE para o
mês de agosto a fim de analisar a reformulação orçamentaria. A Diretoria consultará o
CFFa sobre ajuda financeira ou possibilidade de uso do superávit. Pauta 6APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DO PLANO DE CARGO, CARREIRA E
SALÁRIO (PCCS): A presidente, Cons. Karla, fez a apresentação geral do PCCS. A
conselheira Socorro Soares sugeriu que seja revisado pelos funcionários. A conselheira
Neyla Mourão observou que o plano está referente somente para o quadro atual de
funcionários e não estará adequado no futuro, o que implicará breve reformulação, pois
não faz prospecção de novos cargos e número de funcionários. A Cons. Ana Cristina
Furtado observou sobre a clareza para o tempo em que ocorrerão as progressões.
Deliberação: A AJUR revisará o artigo 16 e a tabela com nº de funcionários e cargos,
após finalizado o documento será marcada uma SPE, por videoconferência para
aprovação. Observação: Às 12h10 iniciou pausa para almoço, retornando às 13h15. No
retorno os seguintes conselheiros estavam presentes: Karla Geovanna Moraes Crispim,
Ana Cristina Furtado de Carvalho Régis, Neodete Körbes Maués, Maria do Socorro
Oliveira Soares, David Lúcio Almeida da Silva, Rozana Teixeira. Permaneceram
Online: Rodrigo Coimbra, Iriah Muniz, Neyla Mourão e Lídia Damasceno.
INFORMES: a Cons. Karla informou que no horário de intervalo participou da reunião
com o CFFa e reiterou que este fez parceria com a SBFa para a realização do Congresso
Brasileiro de Fonoaudiologia 2020. O CFFa dará a responsabilidade de uma sala para
cada Regional, para montagem de uma atividade. Informou que até o dia 02 de julho já
havia 2000 inscritos e que a grade científica já se encontrava disponível. Esse ano os
participantes na função de palestrante e moderador estarão isentos do pagamento da
inscrição. O valor do congresso será igual para sócio e não-sócio. A SBFa sugeriu que o
tema do CFFa não seja conflitante com o dos palestrantes e deverá ter foco no exercício
da profissão, não científico. Haverá também minicursos pagos. A ideia é dividir as salas
nas modalidades de talk show, profissional de destaque, temas transversais,
integralidade, avanços tecnológicos. As salas serão gravadas, mas os participantes
estarão online na hora da apresentação, três palestrantes e um moderador. Karla propôs
discussão de casos. A resposta deverá ser enviada até 14 de julho, porém ainda não
estava definido 100% da proposta. Este Conselho deverá enviar nomes para a Sociedade
avaliar e convidar. Deliberação: preparar contribuição e enviar antes de 14 de julho.
Pauta 8- REPASSES COMISSÕES: 8.1- COD – A presidente Socorro Soares
informou que no último trimestre a comissão não tem produzido postagens próprias do
CRFa9, tem feito a divulgação de conteúdo do CFFa. Karla falou que não houve avanço
nas lives. Neodete sugeriu campanha de atualização cadastral. Karla solicitou da COF
criar conteúdo com as maiores demandas de orientações para enviar a COD, solicitou
que a COE e AJUR ajudem a definir a postura e texto para resposta, no caso das ofensas
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feitas nas redes sociais. Socorro registrou a divulgação em rede nacional pelo JN do
trabalho da fonoaudióloga Manoela de Roraima, a publicação foi feita pelo CFFa e o
CRFa 9 repostou. Socorro solicitou que as comissões preparem o conteúdo e textos para
que caiba à divulgação a arte da apresentação. Disse que temas regionais geram mais
procura e interação dos profissionais, ressaltou a limitação de ferramentas e de pessoal.
Deliberação: convocar os membros da COD para maior participação, criar fluxo de
respostas a ofensa nas redes sociais, registrar trabalhos relevantes de fonoaudiólogos da
9ª região, publicação referente à saúde mental dos trabalhadores fonoaudiólogos durante
a pandemia. Elaborar uma publicação de orientação para o fonoaudiólogo que deseje
abrir um estabelecimento (lista de documentos por estado, regimento e código de
vigilância sanitária etc.), para isso solicitar ajuda a ASCON. 8.2- COF - a presidente
Ana Cristina comunicou que houve uma reunião Interconselhos e a COF foi
representada pela conselheira Karla devido a mudança da agenda e que teve como
principal tema o retorno às atividades presenciais e a informação da elaboração de
portarias sobre HOME CARE e atendimento domiciliar. A Cons. Ana informou o
conteúdo das últimas orientações e fiscalizações: validade da calibração de
equipamentos de audiologia, profissionais atuando de forma irregular, exercício ilegal
da profissão e desvio de função dos fonoaudiólogos servidores públicos no período de
pandemia. Relata que os fiscais já iniciaram o trabalho de fiscalização in loco sob
demanda de denúncias, mas que nessa primeira quinzena de julho será elaborado um
cronograma de visitas, inicialmente uma por semana, o que poderá elevar de acordo
com a prática dos fiscais e complexidade do que for encontrado em cada visita. Ana
Cristina relatou, ainda, uma prática que está se tornando comum e que não está
regulamentada, possibilitando o exercício ilegal da profissão e a precarização do
trabalho para fonoaudiólogos recém-formados que se submetem a atividade de
assistente terapêutico. Karla trouxe a proposta de criar um grupo de estudo sobre o tema
e após conclusões levar o caso ao CFFa. Deliberação – formar grupo composto por
uma fonoaudióloga formada no método DENVER (Ana Carolina Sobreira), uma
fonoaudióloga que atua com acompanhante terapêutica (Tais Palheta), conselheiros:
Ana Cristina (COF), Karla Crispim (Diretoria), Marcos e Isabela (fiscais), Neodete
Maués (COE), Neyla Mourão (CEnsino) Rozana Teixeira e Rodrigo Coimbra e mais
algum outro conselheiro que decida participar até a data da 1ª reunião que ainda não
está definida. A secretária deverá providenciar a portaria que instaura o grupo de estudo.
8.3- COE – a presidente Neodete informou que os processos éticos estão em fase final fase de notificação dos fonoaudiólogos para esperar se vão recorrer; 8.4- COS – a
presidente Neyla informou que a comissão do CFFA trabalhou muito esse ano,
principalmente devido à pandemia. Trabalharam no manual de biossegurança, na
Classificação Brasileira de Procedimentos Fonoaudiológicos, no teleatendimento, na
produção de documentos para o SUS. Porém o CRFa 9 colaborou pouco. 8.5COMISSÃO DE ENSINO- a presidente Neyla relatou muitos problemas no ensino
remoto, diz que ainda não está no grupo da comissão do CFFa. Deliberação: Karla
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enviará mensagem para Silvia Tavares para incluir Neyla no grupo. 8.6- COMISSÃO
DE AUDIOLOGIA- a presidente Karla informou que não tivemos participação nas
discussões recentes dessa comissão. 8.7- CTC- a presidente Socorro informou que a
comissão se reunirá na próxima semana para analisar as contas do 2º semestre. 8.8- CP
– a funcionária Luana Informou que o tombamento do patrimônio foi finalizado. Não
houve repasse das demais comissões. Pauta 8- REPASSES SUBSEDE: não houve
repasses por ausência justificada da coordenadora Lucia Sakai. Pauta 9- REPASSES
AJUR: Dra. Alessandra informou que débitos menores que R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), segundo orientação do Conselho Nacional de Justiça, serão cobrados
administrativamente. A vedação do envio de débitos para protesto acabou em junho e
poderemos enviar o que está apto para protesto ainda esse mês. Alessandra informou o
que vem sendo feito para diminuir a inadimplência: Inscrição na dívida ativa, tendo
como data de corte outubro de 2018. Mandado notificação com pouquíssimos retornos,
custo muito caro de AR. Não foram notificados valores abaixo de R$ 1.000,00 (Mil
reais) Deliberação: preparar para a semana que inicia dia 06, lista de inadimplentes;
oficiar os secretários de todos os estados solicitando nada consta dos fonoaudiólogos–
cobrança setorizada (Amapá, Acre e Roraima) ação direta com os fonoaudiólogos.
Publicar Edital de intimação, no Diário Oficial de cada estado, com as notificações
negativas. Pauta 10- PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: a Cons. Karla informou
que algumas ações rotineiras não pararam: 10.1- Para diminuição da inadimplência, a
contratação dos fiscais já está dando retorno; 10.2- Campanha de regularização dos
dados cadastrais; 10.3- Conciliação – o contato telefônico não surtiu o efeito esperado,
pois há poucos colaboradores para fazer as ligações, há telefones incorretos e pouco
retorno dos contactados. Deliberação: a plenária aprovou a contratação de serviço de
central telefônica; A Diretoria irá oficiar os planos de Saúde, as policlínicas e as clínicas
que ofereçam serviços de fonoaudiologia (prazo 30 de julho); agendar visita a
parlamentares pela Comissão Parlamentar; estreitar parceria com instituições de ensino.
Pauta 11- EXTRA DESCOMPATIBILIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE MEMBRO
EFETIVO: Conselheiro o David Lúcio Almeida informou sua pré-candidatura para
eleição de vereador em 2020 e que necessitará se afastar por um período de 03 meses.
Dra. Alessandra informou que a suplente assumirá como membro efetivo e que a
presidente do CRFa 9 irá nomear o presidente da comissão de tomada de contas (CTC).
Deliberação – A plenária aprovou a descompatibilização do conselheiro David, o qual
deverá fazer um requerimento direcionado à presidente. Diante de sua saída a seguintes
mudanças nas comissões são propostas: a Cons. Rozana Teixeira migrará para CTC, a
Cons. Socorro assumirá a presidência da CTC, a Cons. Iriah passará a presidência da
Comissão Parlamentar e o fiscal Marcos Portelinha será incluído na comissão de
licitação. A plenária aprovou as mudanças nas comissões. A secretaria deverá
providenciar as alterações das portarias. Nada mais havendo a tratar, às 17:30 horas,
encerrou-se a reunião, e a ata segue lavrada por mim, Ana Cristina Furtado de Carvalho
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Régis, que secretariei os trabalhos e será assinada por todos os presentes na sede no
momento da Plenária. Manaus, 03 de julho de 2020.//
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