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Ata da 82ª Reunião de Plenária do CREFITO-10 1 

Aos vinte e oito dias do mês de Agosto de dois mil e quinze, na sede do Conselho Regional de 2 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 10ª. Região - CREFITO-10, sito a Rua Silva Jardim, 307 – 3 

Centro – Florianópolis – Santa Catarina, foi realizada a 82ª. Reunião de Plenária do CREFITO-10, 4 

conforme convocação do Presidente do CREFITO-10, Dr. Sandroval Francisco Torres. A reunião 5 

Plenária de Julgamento do Crefito-10. iniciou às nove horas com a presença dos Conselheiros: Dr. 6 

Sandroval Francisco Torres, Presidente do CREFITO-10, Dr. Rômulo Nolasco Brito – Diretor-7 

Tesoureiro, Dra. Fernanda Simões Vieira Guimarães Torres, Diretora-Secretária do CREFITO-10, 8 

Dra. Maristela Vieira , Dra. Rita de Cássia Paula Souza, Dr. Irineu Jorge Sartor, Dr. George Jung da 9 

Rosa, Dra. Luciana Staut Ayres de Souza, Dra. Ana Paula Casadei Marzagão, Dr. Marcos Vinícius de 10 

Souza, Procurador Jurídico do CREFITO-10. Dr. Sandroval Francisco Torres abriu os trabalhos às 11 

09h00, conferindo o quórum, e em seguida fez-se a leitura da pauta na qual constava: PAUTA: 12 

ORDEM DO DIA: I. Julgamento de processos éticos: 1. PED 38/2015: Presente a sindicada a qual fez 13 

uso da palavra. Por maioria dos votos, vencido o Relator decidiu-se pela aplicação de pena de 14 

advertência. 2. PED 21/2014: Presente a Advogada Dra. Janice Matignago OAB/SC 41.776 da 15 

sindicada a qual fez uso da palavra. Por unanimidade de votos, decidiu-se pela penalidade de multa 16 

de 05 (cinco) anuidades. 3. PED 22/2014 – Presente a Advogada Dra. Janice Matignago OAB/SC 17 

41.776 da sindicada a qual fez uso da palavra. Por Unanimidade de votos, decidiu-se pela 18 

penalidade de multa de 05 (cinco) anuidades. 4. PED 27/2014: Presente a sindicada a qual fez uso 19 

da palavra. Por unanimidade decidiu-se pela multa de 05 (cinco) anuidades. 5. PED 014/2015: 20 

Ausente o sindicado. Por unanimidade de votos, decidiu-se pela pelo arquivamento. 6. PED 21 

11/2015: Ausente a sindicada. Por unanimidade de votos, decidiu-se pela suspensão do exercício 22 

profissional. 7. PED 10/2015: Ausente a sindicada. Por unanimidade de votos, pelo arquivamento.  23 

8. PED 23/2014: Presente a sindicada a qual fez uso da palavra. Por maioria de votos decidiu-se 24 

pela aplicação da pena disciplinar de multa de 05 (cinco) anuidades. 9. PED 26/2014: Presente a 25 

sindicada a qual fez uso da palavra. Por maioria de votos, decidiu-se pela aplicação da pena 26 

disciplinar de multa de 05 (cinco) anuidades. 10. PED 03/2015: Presente a sindicada a qual fez uso 27 

da palavra. Por unanimidade de votos, decidiu-se pela pena disciplinar de multa de 05 (cinco) 28 

anuidades.  11. PED 29/2014: Ausente a sindicada.  Por unanimidade de votos, pela suspensão do 29 

exercício profissional. 12. PED 23/2015: Ausente o sindicado. Por unanimidade dos votos, pelo 30 

arquivamento. 13. PED 28/2014: Ausente o sindicado. Por unanimidade de votos, decidiu-se pela 31 

aplicação da pena disciplinar de multa de 05 (cinco) anuidades. 14. PED 31/2014: Ausente a 32 

sindicada.  Por unanimidade de votos, decidiu-se pelo arquivamento. 15. PED 32/2014: Ausente a 33 
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sindicada. Por unanimidade de votos, decidiu-se pelo arquivamento. 16. PED 15/2014: Ausente o 34 

sindicado. Por unanimidade de votos, decidiu-se pela suspensão do exercício profissional, cuja 35 

execução da penalidade ficou sobrestada, condicionada ao cumprimento do parcelamento dos 36 

débitos realizados. 17. PED 28/2015: Por unanimidade de votos, decidiu-se pela suspensão do 37 

exercício profissional, cuja execução da penalidade ficou sobrestada, condicionada ao 38 

cumprimento do parcelamento dos débitos realizados. 18. PED 14/2014: Presente o sindicado o 39 

qual fez uso da palavra. Por unanimidade de votos, decidiu-se pelo voto do Relator pela pena 40 

disciplinar de advertência. 19. PED 13/14: Presente o sindicado o qual fez uso da palavra. Por 41 

maioria de votos, decidiu-se pelo voto do Relator pela pena disciplinar de advertência. 20. PED 42 

24/08: Presente o sindicado o qual fez uso da palavra. Por unanimidade de votos, decidiu-se pelo 43 

voto do Relator pela pena disciplinar de multa de 03 (três) anuidades. 21. PED 06/15: Ausente o 44 

sindicado. Por unanimidade de votos, decidiu-se pelo voto do Relator pelo arquivamento. 22. PED 45 

32/15: Ausente a sindicada.  Retirado de pauta a pedido do Relator. 23. PED 25/14: Presente a 46 

sindicada a qual fez uso da palavra. Por maioria de votos, decidiu-se pelo voto do Relator pela pena 47 

disciplinar de multa de 05 (cinco) anuidades. 24. PED 24/14: Presente a sindicada o qual fez uso da 48 

palavra. Por maioria dos votos, decidiu-se pelo voto do Relator pela pena disciplinar de multa de 05 49 

(cinco) anuidades. 25. PED 08/15: Ausente a sindicada. Por unanimidade dos votos, decidiu-se pelo 50 

voto do Relator  pelo arquivamento. 26. PED 21/15: Ausente a sindicada. Por unanimidade dos 51 

votos, decidiu-se pelo voto do Relator pelo arquivamento. 27. PED 07/15: Ausente a sindicada. Por 52 

unanimidade de votos, decidiu-se pela suspensão do exercício profissional, cuja execução da 53 

penalidade ficou sobrestada, condicionada ao cumprimento do parcelamento dos débitos 54 

realizados.  28. PED 110/15: Ausente a sindicada. Por unanimidade de votos, decidiu-se pela 55 

suspensão do exercício profissional, cuja execução da penalidade ficou sobrestada, condicionada ao 56 

cumprimento do parcelamento dos débitos realizados. 29. PED 109/15: Ausente a sindicada. Por 57 

unanimidade de votos, decidiu-se pela suspensão do exercício profissional, cuja execução da 58 

penalidade ficou sobrestada, condicionada ao cumprimento do parcelamento dos débitos 59 

realizados. 30. PED 108/15:  Ausente o sindicado. Por unanimidade de votos, decidiu-se pela 60 

suspensão do exercício profissional, cuja execução da penalidade ficou sobrestada, condicionada ao 61 

cumprimento do parcelamento dos débitos realizados. 31. PED 09/15: Ausente a sindicada. Por 62 

unanimidade de votos, decidiu-se pela suspensão do exercício profissional, cuja execução da 63 

penalidade ficou sobrestada, condicionada ao cumprimento do parcelamento dos débitos 64 

realizados. 32. PED 20/15: Ausente a sindicada. Por unanimidade de votos, decidiu-se pela 65 

suspensão do exercício profissional. 33. PED 29/15: Ausente o sindicado. Processo foi arquivado em 66 
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razão da quitação do débito. 34. PED 97/15: Ausente o sindicado. Processo foi arquivado em razão 67 

da quitação do débito. 35. PED 105/15: Ausente o sindicado. Por unanimidade de votos, decidiu-se 68 

pela suspensão do exercício profissional. 36. PED 19/14: Ausente a sindicada. Por unanimidade dos 69 

votos, decidiu-se pela advertência. 37. PED 20/14: Presente a sindicada que fez uso da palavra. Por 70 

unanimidade dos votos, decidiu-se pelo voto do relator, pela advertência. 38. PED 17/15: Presente a 71 

sindicada que fez uso da palavra. Por unanimidade de votos, decidiu-se pela suspensão do exercício 72 

profissional, cuja execução da penalidade ficou sobrestada, condicionada ao cumprimento do 73 

parcelamento dos débitos realizados. 39. PED 05/15: Ausente o sindicado. Por unanimidade dos 74 

votos, decidiu-se pelo arquivamento pelo fato de não ter registro definitivo.  40. PED 13/15: 75 

Ausente a sindicada. Por unanimidade de votos, decidiu-se pela suspensão do exercício profissional. 76 

41. PED 15/15: Ausente a sindicada. Por unanimidade de votos, decidiu-se pela suspensão do 77 

exercício profissional, cuja execução da penalidade ficou sobrestada, condicionada ao 78 

cumprimento do parcelamento dos débitos realizados. 42. PED 18/15: Ausente o sindicado. Por 79 

unanimidade de votos, decidiu-se pela suspensão do exercício profissional.   Nada mais tendo a ser 80 

discutido,  a reunião encerrou-se às 16h31, sendo esta ata lavrada por mim, Dra. Fernanda Simões 81 

Vieira Guimarães Torres, Diretora–Secretária do CREFITO-10.  82 

 83 

Florianópolis, 28 de Agosto de 2015. 84 

 85 

Dra. Fernanda Simões Vieira Guimarães Torres 86 

Diretora-Secretária do CREFITO-10 87 

 88 

Dr. Sandroval Francisco Torres 89 

Presidente do CREFITO-10 90 


