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João Pessoa, 20 de junho de 2018

Ao Excelentíssimo Senhor
ROBERTO MATTAR CEPEDA
Presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
Excelentíssimo Senhor,
O Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais da Paraíba –
SINFITO/PB, representado por sua Diretoria, vem por meio deste tratar acerca do
processo de desmembramento do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional da primeira região – CREFITO-1, centralmente referindo-se ao
desmembramento do Estado da Paraíba dos demais Estados que o CREFITO-1
atualmente abrange (AL, PE e RN).

1. Em princípio, destacamos que a Diretoria do SINFITO-PB reuniu-se com
representantes do CREFITO-1: Presidente Silano Barros, Delegada Iara Lucena e
Assessor Jurídico Carlos Alberto, em 13 de junho de 2018 no intuito de ouvir as
explicitações quanto ao processo de desmembramento, enfatizando as
possibilidades e condições a que se refere esse processo, bem como suas
implicações para o Estado da Paraíba. Na oportunidade, as dúvidas foram
prontamente ouvidas e esclarecidas pela atual gestão do CREFITO-1, apontando
viabilidade econômica e técnica para o desmembramento;

2.
O SINFITO-PB tem clareza de que o processo de desmembramento já
possui o histórico de 11 anos e entende que neste momento o CREFITO-1 tem
justificativas mais que plausíveis para a realização deste processo;

3. Desta feita, o SINFITO-PB ciente do compromisso ético e social do COFFITO,
apoia o desmembramento da Paraíba dos demais Estados que o CREFITO-1
abrange atualmente, haja vista que há viabilidade econômica e técnica para tal, e
solicita ao COFFITO que este processo seja iniciado na data próxima de 21 de
junho de 2018. O SINFITO-PB busca a garantia dos direitos dos profissionais e da
população assistida pela Fisioterapia e pela Terapia Ocupacional neste Estado. A
autonomia que terá o CREFITO do Estado da Paraíba com, em média, 5 mil
profissionais, poderá garantir a normatização do exercício profissional, visando a
plena atuação terapêutica com qualidade e humanização.

Atenciosamente,
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