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ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DE PLENARIA - REP N° 38a/2019

1 Ao oitavo dia do mes de novembro do ano de dois mil e dezenove, as treze boras, na sede do sede do 
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7a Regiao - CREFITO-7, no enderego 
abaixo, ocorreu a 38a Reuniao de Extraordinaria de Piendria, com a presenga dos Conselheiros: 
Gustavo Fernandes Vieira, Carlos Matheus Ventura Franco, Flavia Maciel Dantas, Maria Tereza 
Barauna Da Costa, Tatiana Marques Oliveira, e do assessor juridico Eduardo de Andrade Corlett 
Loiola, para julgamento dos Processos Etico Profissionais e Processes Administrativos Disciplinares, 
estando em votagao e tendo ocorrido: 1) Processo n° 11818/2018: acordaram os conselheiros, por 
unanimidade de votes, pela procedencia da RepresentagSo, com a aplicagao da penalidade de 
repreensao nos termos do art. 17, II, da Lei n° 6316/75. 2) Processo n° 13818/2018: acordaram os 
conselheiros, por unanimidade de votos, em julgar pela procedencia da Representagao, com a 
aplicagao de multa equivalente ao valor de 10 (dez) anuidades, nos termos do art. 17,111, da Lei n° 
6316/75.3) Processo n° 5417/2017: acordaram os conselheiros, por unanimidade dos votos, em julgar 
pela suspensao do exercicio profissional da Representada por 3 (tres) anos ou ate que se pague a 
totalidade do debito. 4) Processo n° 4017/2017: processo retirado de pauta e remarcado para a 
proxima reuniao de plenaria para julgamento de processos, por insucesso na entrega da 
correspond§ncia de intimagSo da parte representada, referente a audifencia de julgamento. 5) 
Processo n° 3117/2017:: processo retirado de pauta e remarcado para a proxima reuniao de plenaria 
para julgamento de processos, por insucesso na entrega da correspondencia de intimagao da parte 
representada, referente a audiencia de julgamento. 6) Processo n° 2717/2017:: processo retirado de 
pauta e remarcado para a proxima reuniao de plenaria para julgamento de processos, por insucesso 
na entrega da correspondencia de intimagao da parte representada, referente a audiencia de 
julgamento. 7) Processo n° 4617/2017: acordaram os conselheiros, por unanimidade dos votos, em 
julgar pela suspens§o do exercicio profissional da Representada por 3 (tres) anos ou ate que se pague 
a totalidade do debito. 8) Processo n° 4317/2017: acordaram os conselheiros, por unanimidade dos 
votos, em julgar pela suspensao do exercicio profissional da Representada por 3 (tres) anos ou ate 
que se pague a totalidade do debito.9) Processo n° 5017/2017: acordaram os conselheiros, por 
unanimidade dos votos, em julgar pela suspensao do exercicio profissional da Representada por 3 
(tres) anos ou ate que se pague a totalidade do d6bito. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados 
os trabalhos e eu, Gustavo Fernandes Vieira, lavrei a presente ata.^Pqu f§ e assino.////////////////////////////
Conselheiro Gustavo Fernandes Vieira.........
Conselheiro Carlos Matheus Ventura Franco ::......
Conselheira Flavia Maciel Dantas 
Conselheira Maria Tereza Barauna Da Costa \
Conselheira Tatiana Marques Oliveira....
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