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Ata da 71ª Reunião de Plenária do CREFITO-10 1 

Ao primeiro dia do mês de Agosto de dois mil e quatorze, na sede do Conselho Regional 2 

de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 10ª. Região-CREFITO-10, sito a Rua Silva 3 

Jardim, 307 – Centro – Florianópolis – Santa Catarina, foi realizada a 71ª. Reunião de 4 

Plenária do CREFITO-10, conforme convocação do Presidente do CREFITO-10, Dr. 5 

Sandroval Francisco Torres. A reunião iniciou às nove horas e quatorze minutos com a 6 

presença dos Conselheiros Efetivos: Dr. Sandroval Francisco Torres, Presidente do 7 

CREFITO-10, Dr. Rômulo Nolasco de Brito, Diretor-Tesoureiro do CREFITO-10, Dra. 8 

Fernanda Simões Vieira Guimarães Torres, Diretora-Secretária do CREFITO-10, Dra. 9 

Rita de Cássia Paula Souza, Dr. Irineu Jorge Sartor, Dr. George Jung da Rosa, Dra. 10 

Luciana Staut Ayres de Souza, também estiveram presentes os Conselheiros Suplentes Dr. 11 

Gustavo Sutter Latorre e Dr. Marcos Maximiliano Boscatto que ocuparam os lugares de 12 

Conselheiros Efetivos afastados por motivo de viagem, estavam presentes também  Dr. 13 

Rafael Moysés Menezes e Dr. Marcos Vinícius de Souza, Procuradores Jurídicos do 14 

CREFITO-10. Em tempo, foi comunicada a ausência do Dr. Lourival Jaime Vieira Filho – 15 

Vice-Presidente e Dra. Maristela Vieira que justificaram sua ausência por estar 16 

representando o CREFITO-10 na Reunião dos Terapeutas Ocupacionais do Sistema 17 

COFFITO/CREFITOs em Recife – PE. Dr. Sandroval Francisco Torres abriu os trabalhos às 18 

09h15, conferindo o quórum e em seguida fez-se a leitura e aprovação da ata da 19 

Reunião Plenária anterior. Em discussão. Em votação. Aprovada por unanimidade. Dr. 20 

Sandroval faz a seguir a leitura, discussão e aprovação da pauta, que aprovada por 21 

unanimidade foi cumprida da seguinte forma: PAUTA: ORDEM DO DIA: I. Julgamento 22 

de processos éticos: 1. PED 017/2011: Por unanimidade de votos, arquivado.  2. PED 23 

036/2011: Por maioria de votos, pela aplicação de pena multa no valor de 02 anuidades, 24 

vencido o voto do revisor.  3. PED 043/2011. Por unanimidade de votos, arquivado. 4. 25 

PED 047/2011: Por unanimidade de votos, pela aplicação de pena de multa no valor de 26 

01 anuidade. 5. PED 049/2011: Por unanimidade de votos, pela aplicação de pena de 27 

multa no valor de 03 anuidades. 6. PED 009/2010: Por unanimidade de votos, 28 

arquivado. 7. PED 001/2012: Por unanimidade de votos, pela aplicação de pena de 29 

multa no valor de 07 anuidades.  8. PED 034/2011: Por maioria de votos, arquivado, 30 

restando vencido o voto do revisor.  9. PED 023/2011: Por unanimidade de votos, 31 

arquivado. 10. PED 026/2011: Por unanimidade de votos, arquivado. 11. PED 02/2014: 32 
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Por unanimidade de votos, arquivado. 12. PED 03/2014: Por unanimidade de votos, 33 

arquivado. II. Informes da Presidência. 1. Comunicado do falecimento da Dra. Mirela 34 

Carla Pereira Kohler, Fisioterapeuta da Prefeitura Municipal de Botuverá – SC. Crefito-35 

10 fará a baixa do registro da mesma. 2. Marido da Dr. Karen Gomes Paz submeteu-se à 36 

cirurgia e a mesma está impedida de participar dos trabalhos no Crefito-10 37 

temporariamente. 3. Dr. Sandroval informa que ele e o Dr. Lourival Jaime Vieira Filho 38 

compareceram na Solenidade de Posse do CREFITO-5 em Porto Alegre na sexta-feira dia 39 

25.07.14. 4. Apresentado jornais onde estão sendo veiculadas matérias do Crefito-10 40 

conforme determinação de Plenária, sobre Fisioterapia e Terapia Ocupacional e Jornal 41 

Fique Esperto, sobre a Terapia Ocupacional.   5. Participação do Diretor-Tesoureiro e 42 

Diretora-Secretária do CREFITO-10 na Reunião dos Diretores-Tesoureiros e Diretores-43 

Secretários do Sistema COFFITO/CREFITOs. Dr. Rômulo fez um relato sobre a 44 

participação do Crefito-10. 6. Dr. Sandroval solicitou na última reunião de Presidentes 45 

do Sistema COFFITO/CREFITOs ocorrida no último dia 30.07 que todas as reuniões do 46 

Sistema COFFITO/CREFITOs sejam em Brasília tendo em vista os custos de reuniões 47 

itinerantes e foi apoiado por todos presentes. 7. Aquisição da sede do Crefito-10. 48 

Resgatado o valor de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) que havia sido devolvido para 49 

o COFFITO pela primeira gestão do CREFITO-10 e que após ponderação do Presidente 50 

do CREFITO-10 sobre o fato com o Presidente do COFFITO, tendo sido formalizado um 51 

pedido de devolução, o Presidente do COFFITO levou à deliberação da Plenária do 52 

Conselho Federal, a qual se manifestou pela aprovação da devolução dos valores 53 

corrigidos ao Crefito-10, em breve será transferido ao Crefito-10. Presidente reforça 54 

que o COFFITO está apenas devolvendo um valor que havia sido doado ao CREFITO-10 55 

quando de sua criação e que após a mudança de gestão daquela Autarquia Federal, na 56 

época, foi solicitado por Resolução, que alterou a doação para empréstimo, a devolução 57 

aos cofres do COFFITO. 8. Processo da FENAFITO contra os CREFITOs sobre o não 58 

repasse do cadastro dos profissionais registrados no Sistema COFFITO/CREFITOs a 59 

FENAFITO com fins de cobrança sindical, foi discutido com os demais Presidentes dos 60 

CREFITOs envolvidos e com o COFFITO, para que haja uma ação coordenada das 61 

procuradorias jurídicas face a esta demanda judicial. 9. Parecer da UFSC sobre os 62 

docentes dessa Instituição de Ensino Superior não necessitarem estar inscritos nos 63 

Conselhos Profissionais das respectivas áreas, tal parecer está sendo veiculado em mídias 64 
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sociais principalmente no norte e nordeste do Brasil e causando algumas discussões a 65 

respeito do tema. O Presidente do CREFITO-10 afirmou para Plenária que não irá se 66 

manifestar sobre o tema publicamente pois entende que é apenas um parecer da 67 

procuradoria da UFSC e que vai seguir o determina a Lei e as resoluções do COFFITO e 68 

caso haja alguma irregularidade por parte dos docentes desta ou de qualquer instituição 69 

de ensino superior em Santa Catarina, vai agir em conformidade com as normas 70 

vigentes.  10. Presidente informa que notificou a prestar esclarecimentos ao CREFITO-10 71 

à UNISUL, TOP PHYSIO e INSTITUTO FISIOMAR pelo fato de os mesmo estarem 72 

oferecendo cursos de capacitação ou de pós-graduação para que estes prestem 73 

esclarecimentos a cerca de conteúdos programáticos, corpo docente e público alvo a que 74 

se destinam alguns cursos oferecidos por eles.  III. Minutas de Resolução da Terapia 75 

Ocupacional.  CREFITO-10 notificará o COFFITO para esclarecer informações sobre as 76 

Minutas, tais como: Quem gerou a demanda, qual a população profissional que será 77 

atingida, que segurança ou benefícios tais minutas trazem à população brasileira, qual 78 

foi o critério e quem compõem cada grupo que escreveu a minuta entre outros aspectos. 79 

O Presidente propõe a criação de uma Câmara Técnica mista para análise inicial de toda 80 

e qualquer minuta enviada pelo COFFITO. Em discussão. Em votação. Aprovado por 81 

unanimidade. A Câmara Técnica será formada pelos seguintes membros: Fisioterapeutas: 82 

Dr. George Jung da Rosa – Conselheiro Efetivo, Dr. Rômulo Nolasco de Brito Conselheiro 83 

Efetivo e pelos  Terapeutas Ocupacionais Dra. Luciana Staut Aires de Souza e Dra. 84 

Priscilla Miyashita.  IV. LTT. Foi levantado na reunião de Presidentes pelo Presidente do 85 

CREFITO-12 a adequação da LTT à Lei e a possibilidade de extinção da LTT, uma vez que 86 

o Registro definitivo hoje em dia é um mecanismo muito rápido e que em alguns casos 87 

onde o curso ainda não foi reconhecido, o registro via LTT pode ser feito pois a resolução 88 

não exige que o curso seja reconhecido, porém o definitivo não, pois nesse caso a Lei 89 

prevê que só será feito registro definitivo aquele diplomado em curso reconhecido pelo 90 

MEC, então nesses caos, estão ocorrendo demandas judiciais que por hora, não foram 91 

contrárias ao Sistema, porém a qualquer momento poderão ser, assim, restou definido 92 

que os Presidentes discutiriam o tema em seus Regionais e após encaminhariam 93 

posicionamento ao COFFITO, que também se comprometeu a revisar a resolução para 94 

adequação da mesma a Lei. V. Recadastramento Nacional. Restou definido na reunião de 95 

Presidentes do Sistema que o mesmo será obrigatório com prazo de seis (06) meses e 96 
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ocorrerá concomitante com a mudança da Identidade para carteira com chip, sendo que 97 

os custos desta mudança para os profissionais que já possuem registro definitivo será 98 

rateado pelo CREFITO e pelo COFFITO, mesmo o Presidente do CREFITO-10 tendo 99 

solicitado claramente ao Presidente do COFFITO qual será a participação do COFFITO, o 100 

mesmo preferiu não explicitar e apostou no bom senso dos Regionais e disse que poderá 101 

arcar em até 100% caso o Regional não tenha condições e que outros Regionais possam 102 

arcar sozinhos com suas despesas. O Presidente do CREFITO-10 pediu que registrasse 103 

em ata daquela reunião, a impossibilidade financeira do CREFITO-10 arcar sozinho com 104 

esta despesa e que lamentava a pouca clareza do COFFITO frente a sua real participação, 105 

no que foi rebatido pelo Presidente do COFFITO que reafirmou confiar no bom senso de 106 

todos os Regionais a exemplo da experiência na última licitação de veículos. VI. Dia 13 107 

de Outubro – 45 anos das profissões. Na reunião de Presidentes do Sistema 108 

COFFITO/CREFITOs ficou definido a realização de uma reunião das Comissões de 109 

Comunicação para alinhar as ações. Os Conselhos Regionais deverão enviar ao COFFITO 110 

idéias sobre possíveis campanhas e ações para esta data, ato contínuo, Dr. Bruno Metre, 111 

Presidente do CREFITO-11 propôs a criação de uma Campanha de conscientização dos 112 

efeitos dos Acidentes de Trânsito. Dr. Sandroval informou na reunião de Presidentes que 113 

o CREFITO-10 já esta trabalhando neste tema porém não apresentaria o resultado inicial 114 

do trabalho para os Presidentes pois passaria primeiro pela reunião Plenária do 115 

CREFITO-10, dito isso, o Presidente do CREFITO-10 explanou a Plenária do CREFITO-10 116 

sobre um trabalho que o mesmo vem desenvolvendo junto a outros colaboradores do 117 

CREFITO-10 para apresentar nesta data à Plenária para discussão e votação do mérito e 118 

passou a explicar que inicialmente será confeccionada uma cartilha desenvolvida pelo 119 

CREFITO-10, cartilha essa que o Presidente apresentou de forma física um protótipo 120 

contendo aproximadamente 40 páginas, num formado de 15cm x 21cm com conteúdo 121 

explicativo sobre cuidados e regras básicas no trânsito, além de aspectos ligados 122 

diretamente ao papel do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional na recuperação de 123 

vítimas de acidentes de trânsito. Após discussão foi colocado em votação a abertura de 124 

processo licitatório para a produção intelectual e impressão da Cartilha do CREFITO-10, 125 

que deverá ser distribuída no Dia 13 de Outubro de 2014. Em discussão. Em votação. 126 

Aprovado por unanimidade. VII. Reunião dos Fisioterapeutas do Sistema 127 

COFFITO/CREFITOS. Acontecerá nos próximos dias 8 e 9 de agosto em Brasília. O 128 
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CREFITO-10 será representado pelo Presidente, Dr. Sandroval Francisco Torres, Diretor-129 

Tesoureiro, Dr. Rômulo Nolasco de Brito, Diretora-Secretária, Dra. Fernanda Simões 130 

Vieira Guimarães Torres e a Conselheira Efetiva Dra. Rita de Cássia Paula Souza. A  131 

pauta deste encontro será: Comissão de Educação; Inserção do Fisioterapeuta nas 132 

Políticas Públicas; Projetos de Lei; Resoluções; Honorários-ANS; Diretrizes de 133 

Fiscalização; Títulos; Parâmetros de cursos. VIII. Reunião do DEFIS e Ética. Acontecerá 134 

nos próximos dias 15 e 16 de agosto em Brasília. Representando o CREFITO-10 estarão o 135 

Coordenador do DEFIS, Conselheiro Efetivo Dr. George Jung da Rosa e o Presidente do 136 

CREFITO-10, Dr. Sandroval Torres. Pauta: Código de Ética comentado; Juri Simulado; 137 

Diretrizes de Fiscalização; Interdição Ética; Problemas Éticos x analogia com o novo 138 

código de ética, esta dinâmica será baseada nos problemas elencados no último encontro 139 

do DEFIS.  IX. ASSUNTOS PESSOAIS: 1. Dra. Rita de Cássia Paula Souza informa sobre as 140 

participações dela nas reuniões da ASCOP. 2. Presidente pede o apoio de todos na 141 

divulgação dos Congressos que serão realizados em Florianópolis nesse segundo 142 

semestre. Nada mais tendo a ser discutido, a reunião encerrou-se às 15h32, sendo esta 143 

ata lavrada por mim, Dra. Fernanda Simões Vieira Guimarães Torres, Diretora–144 

Secretária do CREFITO-10.  145 

 146 

Florianópolis, 01 de Agosto de 2014. 147 

 148 

Dra. Fernanda Simões Vieira Guimarães Torres 149 

Diretora-Secretária do CREFITO-10 150 

 151 

Dr. Sandroval Francisco Torres 152 

Presidente do CREFITO-10 153 


