
 

SRTVS – Quadra 701 – Conjunto L – Edifício Assis Chateaubriand – Bloco II, salas 602/614 
CEP: 70340-906 – Brasília (DF) – Telefone: (61) 3035-3800- Fax: (61) 3321-0828 – Sítio: 

www.coffito.org.br. 
 

 

 

Ofício Gapre nº 413/2017/GAPRE. 

 

 

Brasília-DF, 11 de agosto de 2017. 

 

 

 

A Senhora  

Dra. Cristiane de Abreu Tonelli Ricci 

Presidente da Comissão Eleitoral do Crefito-4 

 

 

 

Assunto: Encaminha Parecer 371/2017 e Decisão Administrativa. 

  

 

 

 

Senhora Presidente, 

 

1. Encaminho Decisão Administrativa e Parecer 371/2017, acerca da consulta desta 

Comissão Eleitoral sobre a Resolução COFFITO 369/2009, que dispõe sobre as eleições 

diretas para os conselhos regionais de fisioterapia e terapia ocupacional e dá outras 

providências. 

2. Sendo o que se apresenta para o momento, manifestamos cordiais cumprimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

DR. ROBERTO MATTAR CEPEDA 

Presidente  
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DECISÃO ADMINISTRATIVA  

Processo nº 00034/2017 

Acolho ad referendum da Plenária do COFFITO, na forma 
do art. 50,§ 1.º, da Lei nº 9.784/99, a conclusão o Parecer Jurídico formulado nos 
seguintes termos: 

 
Considerando o que dispõe a Resolução COFFITO 369/2009 e 
alterações, bem como nas razões do presente Parecer, opino 
pelo encaminhamento dos autos ao Presidente do COFFITO, 
registrando a ausência de óbice jurídico da solução dada pela 
Douta Comissão Eleitoral do CREFITO-4, quanto a 
possibilidade de se permitir, diante da negativa expressa da 
ECT, que o setor de Tecnologia da Informação do CREFITO 
realize a confecção e aposição das etiquetas nas sobrecartas 
que serão encaminhadas aos profissionais que votarão por 
correspondência, ressaltando-se que tal procedimento deverá 
preservar, sob pena de responsabilidade, os Princípios da 
Moralidade Administrativa e da Impessoalidade. 
 

Autorizo ad referendum da Plenária do COFFITO, a 
Comissão Eleitoral do CREFITO-4 a realizar a confecção e aposição das etiquetas 
nas correspondências eleitorais na forma do art. 26 da Resolução COFFITO nº 
369/2009, utilizando-se dos serviços do Setor de Tecnologia do próprio CREFITO-4. 

 
Cientifico a Comissão Eleitoral de sua responsabilidade, 

inclusive pessoal de seus membros, pela integridade e correção do procedimento a 
ser adotado. 

 
Encaminhe-se o Parecer Jurídico a Ilustre Comissão 

Eleitoral para conhecimento. 
 
Inclua-se o processo em pauta para decisão final da 

Plenária do COFFITO. 
 
Comunique-se com urgência a Comissão Eleitoral.  

Brasília, 11 de agosto de 2017. 

  

Roberto Mattar Cepeda 
Presidente do COFFITO 

 


























