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INOVA FONO Triênio 2022/2025 

 

O principal objetivo da chapa INOVA FONO é criar um laço de empatia e participação entre todos os fonoaudiólogos do 

Estado do RS. Desejamos um Conselho aberto e transparente. Nossa premissa será promover um trabalho em conjunto com toda a 

comunidade de profissionais da área. Buscamos o fortalecimento e a valorização da classe diante da sociedade.  

 Durante os últimos anos, o mundo sofreu muitas transformações, precisamos inovar e aprender com tudo que se passa 

nos dias de hoje. Acreditamos que a orientação e a capacitação dos profissionais favorecem um trabalho bem-sucedido e qualificado, 

rendendo frutos a todos que têm ligação com a Fonoaudiologia em todo o Rio Grande do Sul. 

Fazer novos laços, restaurar a participações e fortalecer os vínculos das entidades que já caminham junto com o CREFONO7 

será nosso ponto de equilíbrio. Acreditamos que todos juntos sejam mais fortes no enfrentamento das adversidades. Entendemos 

que também é papel do órgão participar da formação ética dos novos profissionais que entrarão no mercado.  

Como um órgão representativo, comprometemo-nos a buscar novos espaços junto aos poderes legislativo e executivo, 

estando sempre em contato com representações nacionais e sendo apoio a associações coletivas, como o Sindicato dos 

Fonoaudiólogos e a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. 

Uma chapa é composta por profissionais de diferentes especialidades da Fonoaudiologia, desta forma entendemos que 

cada um dos componentes pode auxiliar com sua expertise em novos projetos, ações de divulgação, orientação e também cobrança 

de estabelecimentos que não tenham o Fonoaudiólogo como parte da equipe interdisciplinar. 

 

“FAÇA A MUDANÇA, SEJA A MUDANÇA!.” 

No atual cenário, é de suma importância a inclusão da Fonoaudiologia nas discussões de Políticas Públicas e de Saúde 

Coletiva, preservação do SUS e união com as demais profissões regulamentadas da área da saúde. Para que possamos atingir nossos 

objetivos, precisamos da participação de profissionais de todo o Estado, para que atitudes rápidas e urgentes sejam tomadas. A 

Fonoaudiologia pode e deve fazer parte das rodas de discussões e estar atento para novas perspectivas. 

                   Responsabilidade com o Fonoaudiólogo 

• Proporcionar uma administração transparente, onde todo e qualquer cidadão, seja Fonoaudiólogo ou não, possa estar a 

par dos proventos recebidos pelo Conselho; 

• Fomentar a participação dos profissionais nas tomadas de decisões de assuntos ligados à classe; 

• Zelar pelos princípios éticos e pela competência, favorecendo a consciência profissional através de debates sobre os 

diversos assuntos de atuação e pesquisa fonoaudiológica; 

• Defender o campo de atuação do profissional, viabilizando e apoiando iniciativas em prol da valorização e em defesa da 

profissão; 

• Utilizar os diversos meios de comunicação, para informar à população sobre aspectos referentes ao campo de trabalho do 

fonoaudiólogo e à importância de seu papel na sociedade; 

• Valorizar e apoiar as Instituições de Ensino Superior na formação ética e na qualificação do fonoaudiólogo; 

• Apoiar a implantação de políticas públicas com base em pesquisas que considerem as diferentes perspectivas de atuação 

do fonoaudiólogo, considerando a diversidade de concepções teóricas, sob critérios e princípios éticos da profissão; 



• Criar, manter e apoiar grupos de discussão, em toda jurisdição da 7ª região, sobre assuntos pertinentes à área, 

aproximando os profissionais, de modo a garantir a defesa e a divulgação das diferentes vertentes de atuação do 

fonoaudiólogo; 

• Trabalhar junto aos serviços públicos com o objetivo de conscientizar sobre a atuação do fonoaudiólogo nos diferentes 

níveis da rede de atenção à saúde e atenção básica. 

 Relações com outros conselhos e entidades 

• Favorecer a participação do CRFa e dos profissionais nas definições das políticas públicas e nos órgãos de controle social, 

integrando Comissões e Conselhos, como os de Educação e Saúde e outros espaços intersetoriais; 

• Ter uma discussão aberta sobre as funções do Fonoaudiólogo e estimular a criação de equipes interdisciplinares. 

           Relações com poder público  

• Participar da definição das políticas públicas ligadas à Fonoaudiologia, acompanhando e apoiando o poder público no que 

se refere aos Projetos-lei de Saúde, Educação, Justiça, Ação Social e demais áreas relacionadas à atuação do fonoaudiólogo, 

atentos às diferentes linhas e práticas de atuação profissional; 

• Trabalhar na promoção do cargo de fonoaudiólogo escolar nas redes públicas e privadas; 

• Estabelecer parceria com as comissões e subcomissões das câmaras legislativas, fomentando as discussões pertinentes à 

Fonoaudiologia;  

                    Relações com a sociedade 

• Discutir e acompanhar os acontecimentos e problemas atuais da área e das transformações sociais nas quais o 

fonoaudiólogo atua; 

• Promover campanhas e ações de conscientização para a população em relação aos campos de atuação do fonoaudiólogo, 

bem como apoiar as ações e campanhas desenvolvidas pelo poder público que possuam relação direta ou indireta com 

nossos campos de atuação profissional, em toda jurisdição da 7ª região; 

• Utilizar os diversos meios de comunicação para informar à população sobre aspectos referentes ao campo de trabalho do 

fonoaudiólogo e a importância de seu papel na sociedade, de maneira ética e responsável; 

• Zelar pelo bom exercício profissional, defendendo os interesses e as necessidades da população; 

• Participar e apoiar eventos promovidos por áreas afins, valorizando e apoiando ações de caráter multiprofissional.  

                   Ações administrativas 

• Realizar estudo verificando a viabilidade sobre formas de pagamento da anuidade, facilitando a quitação  de dívidas de 

profissionais inadimplentes e em atraso com o conselho.; 

• Estreitar a relação com o sindicato regional (SINDFONO-RS), unindo esforços em defesa dos interesses da classe; 

• Proporcionar uma administração que zele pelos princípios de transparência, acesso à informação e gestão coletiva; 

• Zelar pelo uso racional dos recursos financeiros do CRFa; 

• Apoiar o escopo administrativo do órgão, no exercício de sua função, bem como garantir competência nos processos 

inerentes ao funcionamento dos serviços por ele prestados; 

• Promover, orientar e fiscalizar o exercício profissional, focando em ações conjuntas com outras entidades; 



• Adotar a fiscalização educativa e informativa para que o Conselho seja visto como apoiador dos profissionais; 

• Reestruturar o cargo de delegado, tentando reaproximar os representantes do CREFONO7, estimulando suas participações 

nos Conselhos Municipais (de Saúde, Educação, etc.) e nos Observatórios Sociais.   

                    Relações com as Instituições de Ensino Superior (IES) em Fonoaudiologia 

• Estreitar as relações com as IES, a fim de zelar pela formação do graduando que deverá contemplar os conteúdos aliados 

aos princípios éticos da profissão; 

• Propor a realização, em parceria, de eventos formativos e de discussão com o objetivo de aproximar os estudantes do 

CRFa e de temas atuais da profissão; 

• Trabalhar no sentido do protagonismo estudantil, propiciando o conhecimento da abrangência de atuação do conselho e, 

também, a motivação para atuar em suas diversas frentes de trabalho. 

 

Componentes da chapa INOVA FONO  

 

Nestes termos,  

Pede deferimento. 

 

Porto Alegre, 3 novembro de 2021.  

 

__________________________________________________ 

Fonoaudiólogo Claudinei José Rodrigues de Moura – CRFa 7-10130 

Representante da Chapa INOVA FONO 

 


