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Serviço Público Federal
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 1ª Região
CREFITO-1
OF. CREFITO-1/ GAPRE/ Nº 1408/2017
Recife/PE, 27 de novembro de 2017.
Ilmo. Sr.
Dr. Roberto Mattar Cepeda
Presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 1ª Região –
CREFITO-1 vem, por intermédio do presente, requerer análise do COFFITO para o
desmembramento e criação de dois Conselhos Regionais, sendo um para o Estado da
Paraíba e outro para o Estado do Rio Grande do Norte.
Assim, ao desvincular as suas ações do CREFITO-1, estes novos Conselhos
estarão aptos à solução das questões regionais, a adequação da organização
administrativa às necessidades de cada Estado, com maior representatividade local das
profissões e otimização dos atos fiscalizatórios e dos processos administrativos, éticos e
jurídicos, sobretudo na prestação dos serviços de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional à
população da Paraíba e do Rio Grande do Norte, respectivamente.
A criação do CREFITO Paraíba e do CREFITO Rio Grande do Norte representam
um anseio do movimento político de classe dos Fisioterapeutas e Terapeutas
Ocupacionais destes Estados ao longo do tempo, sendo este pleito existente desde 2008,
quando foi judicializado e, posteriormente, analisado em 2014, com decisão de
indeferimento pela Plenária do COFFITO na ocasião.
Ressaltamos que, nesse período, de 2015 ao presente momento, os Estados da
Paraíba e do Rio Grande do Norte apresentaram expansão do número de profissionais,
além de aprimoramento técnico-científico, maior organização da classe e engajamento
nas políticas públicas e profissionais.
O CREFITO-1 reitera, então, a competência e responsabilidade dos profissionais
da PARAIBA e do RIO GRANDE DO NORTE para garantir a administração e a ação
política dos Conselhos Regionais específicos dos seus Estados, solicitando deste
Conselho Federal a criação de um Conselho Regional para cada Estado.
Sendo o que se apresenta para o momento, renovo a V.Sa. e a toda a equipe do
COFFITO, os protestos da mais alta estima e distinta consideração.
Atenciosamente,

Dr. Silano Souto Mendes Barros
Presidente do CREFITO-1
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