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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO n° 211a/2019 — ROP 

	

1 	Aos vinte e dois dias dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, a partir das 

	

2 	oito horas e vinte minutos, na sede do sede do Conselho Regional de Fisioterapia e 

3 Terapia Ocupacional da 7a  Região - CREFITO-7, no endereço abaixo, ocorreu a 211a 

	

4 	Reunião Ordinária de Plenário, com a presença dos Conselheiros: Gustavo Fernandes 

	

5 	Vieira, Suely Maia Gaivão Barreto, Aline Alencar Alves, André Magaldi Kopke, Carlos 

	

6 	Matheus Ventura Franco, Maria Tereza Baraúna da Costa, Rodrigo Medina Vasconcelos 

	

7 	Lago, para julgamento dos Processos Ético-Disciplinares, e do assessor jurídico do 

	

8 	CREFITO-7, Eduardo de Andrade Corlett Loiola, estando em votação e tendo ocorrido: 

	

9 	1) Processo n° 12418/2018: acordaram os Conselheiros, por maioria, pela procedência 

	

10 	da Representação, com a aplicação da penalidade de repreensão ao Representado, nos 

	

11 	termos do art. 17, II, da Lei n° 6316/75. 2) Processo n° 12718/2018: acordaram os 

	

12 	conselheiros, por maioria, em julgar pela procedência da Representação, com a 

	

13 	aplicação da penalidade de multa equivalente ao valor de uma anuidade, nos termos do 

	

14 	art. 17, III, da Lei n° 6316/75.3) Processo n° 12518/2018: acordaram os conselheiros, 

	

15 	por maioria, em julgar pela procedência da Representação, com a aplicação da 

	

16 	penalidade de multa equivalente ao valor de 2 (duas) anuidades, nos termos do art. 17, 

	

17 	III, da Lei n° 6316/75. 4) Processo n° 12918/2018: acordaram os Conselheiros, por 

	

18 	unanimidade, pela procedência da Representação, com a aplicação da penalidade de 

	

19 	multa equivalente ao valor de 5 (cinco) anuidades, nos termos do art. 17, III, da Lei n° 

	

20 	6316/75. 5) Processo n° 13518/2018: acordaram os Conselheiros, por unanimidade, 

21 pela procedência da Representação, com a aplicação da penalidade de multa 

	

22 	equivalente ao valor de 5 (cinco) anuidades, nos termos do art. 17, III, da Lei n°6316/75. 

	

23 	Pedido de suspeição feito pelo Conselheiro Rodrigo Medina Vasconcelos Lago. 6) 

	

24 	Processo n° 12018/2018: acordaram os conselheiros, por unanimidade, em julgar pela 

25 procedência da Representação, com a aplicação da penalidade de advertência à 

	

26 	Representada, nos termos do art. 17, I, da Lei n°6316/75. 7) Processo n° 12118/2018: 
27 acordaram os conselheiros, por unanimidade, em julgar pela procedência da 

	

28 	Representação, com a aplicação da penalidade de advertência à Representada, nos 

	

29 	termos do art. 17, I, da Lei n° 6316/75. 8) Processo n° 11918/2018: acordaram os 

	

30 	conselheiros, por unanimidade, em julgar pela improcedência da Representação. 9) 

	

31 	Processo n° 4717/2017: acordaram os conselheiros, por unanimidade, em julgar pela 

	

32 	procedência da Representação, com a aplicação da suspensão do exercício profissional 

	

32 	pelo prazo de 3 (três) anos ou até que se pague a totalidade do débito, em conformidad 

	

34 	com o artigo 17, § 6°, da Lei n° 6.316/75. 10) Processo n° 57315/2015: Diante do 

35 insucesso da intimação da parte Representada para comparecer à sessão d 
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36 julgamento, o Presidente do CREFITO-7 solicita à secretaria que inclua o presente 

37 	processo na pauta da próxima Reunião de Plenária para julgamento; 11) Processo n° 

38 	57715/2015: Diante do insucesso da intimação da parte Representada para comparecer 

39 	à sessão de julgamento, o Presidente do CREFITO-7 solicita à secretaria que inclua o 

40 	presente processo na pauta da próxima Reunião de Plenária para julgamento; 12) 
41 	Processo n°57515/2015: Diante do insucesso da intimação da parte Representada para 

42 	comparecer à sessão de julgamento, o Presidente do CREFITO-7 solicita à secretaria 

43 	que inclua o presente processo na pauta da próxima Reunião de Plenária para 

44 	julgamento. 13) Processo n° 14361/2016: Tendo em vista que a intimação, referente à 

45 	parte Representada, foi entregue pelos Correios no dia anterior a presente sessão de 
46 julgamento, o Presidente do CREFITO-7 solicita à secretaria que inclua o processo na 

47 	pauta da próxima Reunião de Plenária para julgamento, de forma a dar cumprimento ao 

48 	disposto no artigo 4°, §1°, da Resolução COFFITO 471/2016. Em seguida, o Ilmo. 

49 	Presidente determinou a intimação das partes para, caso pretendam, interponham 

50 	recurso no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento da intimação. Nada 

51 	mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e eu, Suely Maia Gaivão Barreto, 

52 	lavrei a presente ata. Dou fé e assino. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os 

53 	trabalhos e eu, Cons Suely Maia Gaivão Barreto, lavrei a presente ata que após lida e 
54 aprovada, 	todos 	os 	presentes, 	firmam 	as 	suas 
55 	assinaturas.//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

• 

56 	Cons. Gustavo Fernandes Vieira 

57 	Cons. Suely Maia Gaivão Barreto 

58 	Cons. Aline Alencar Alves 

59 	Cons. André Magaldi Kopke 

60 	Cons. Carlos Matheus Véntura Franc 

61 	Cons. Maria Tereza Baraúna Da Cos a 

62 	Cons. Rodrigo Medina Vasconcelos L 
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