Ofício 1989/2021/GAPRE/CREFITO-4
Belo Horizonte, 29 de junho de 2021.
A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Roberto Mattar Cepeda
Presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
70.340-906 – Brasília/DF
Assunto: Encaminha pedido de impugnação apresentado.

Senhor Presidente,

1.
Com nossos cordiais cumprimentos, considerando que o Conselho Federal
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional é a instância recursal nos processos de Eleições
Diretas para os CREFITOs, servimo-nos do presente expediente para encaminhar em
anexo o pedido de impugnação apresentado acerca da realização do sorteio dos
integrantes da Comissão Eleitoral responsável pelo processo eleitoral do CREFITO-4 MG
referente ao quadriênio 2022-2026.
2.
O supracitado pedido foi protocolado na mesma data de realização do
sorteio, no último dia 28 de junho de 2021.
3.
Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos nossos protestos de
elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

Anderson Luís Coelho
Presidente do CREFITO-4 MG

Ofício 1990/2021/GAPRE/CREFITO-4
Belo Horizonte, 29 de junho de 2021.
A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Roberto Mattar Cepeda
Presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
70.340-906 – Brasília/DF
Assunto: Encaminha ata do sorteio público para formação da Comissão Eleitoral.

Senhor Presidente,

1.
Com nossos cordiais cumprimentos, servimo-nos do presente expediente
para encaminhar em anexo a ata do sorteio público para fins da formação da Comissão
Eleitoral responsável pelo processo eleitoral do CREFITO-4 MG referente ao quadriênio
2022-2026, que foi realizado no último dia 28 de junho de 2021.
2.
Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos nossos protestos de
elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

Anderson Luís Coelho
Presidente do CREFITO-4 MG

Ofício nº 188/2021/GAPRE.
Brasília, 30 de junho de 2021.
Ao Senhor
DR. ANDERSON LUÍS COELHO
Presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região –
CREFITO-4.

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, informo o recebimento da Notificação anexa, sobre a seleção de
profissionais que compuseram a listagem de aptos ao sorteio para a composição da Comissão
Eleitoral do processo eleitoral do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da
4ª Região.
Assim, solicito de VSª manifestação no prazo de 72 (setenta e duas) horas sobre a
notificação para tomada de decisão do COFFITO.

Atenciosamente,

DR. ROBERTO MATTAR CEPEDA
PRESIDENTE DO COFFITO

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.gov.br.

Ofício 1993/2021/GAPRE/CREFITO-4
Belo Horizonte, 30 de junho de 2021.
A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Roberto Mattar Cepeda
Presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
70.340-906 – Brasília/DF
Assunto: Resposta ao Ofício nº 188/2021/GAPRE.

Senhor Presidente,

1.
Com nossos cordiais cumprimentos, servimo-nos do presente expediente
para registrar o recebimento do Ofício nº 188/2021/GAPRE e responder com a
manifestação acerca da impugnação à lista de profissionais aptos a participarem do sorteio
ocorrido em 28 de junho de 2021, o qual tinha por finalidade a formação da Comissão
Eleitoral que conduzirá o atual processo eleitoral instaurado no âmbito do CREFITO-4
MG.
2.
Superada a nota introdutória, cumpre-nos informá-lo não vislumbramos a
existência de qualquer vício/irregularidade na divulgação da mencionada lista dos
profissionais aptos a participarem do sorteio. É que, muito embora o art. 7º da Resolução
COFFITO nº 519/2020 preveja que tais profissionais seriam os “residentes na
circunscrição da sede da Autarquia Regional”, o mesmo não explicitou o que se
compreende por sede.
3.
Entretanto, ao contrário do que sustenta o impugnante, a Resolução trouxe,
logo abaixo, no parágrafo 5º do art. 11, a definição do que se entende por “sede”, razão
pela qual o intérprete deve recorrer a tal dispositivo para o perfeito entendimento da
expressão. Em razão de sua pertinência, transcreve-se:
§ 5º Compreende-se como sede do CREFITO, para fins de formação de chapas,
além da Capital, sua respectiva Região Metropolitana onde está instalada e, no
caso do Distrito Federal, as suas regiões administrativas.

4.
Dito isso, cumpre-nos informá-lo, ainda, que o conceito de região
metropolitana de Belo Horizonte fora definido no art. 2º da Lei Complementar nº 89, de
12/01/2006, que assim dispõe:
Art. 2º Integram a Região Metropolitana de Belo Horizonte os Municípios de
Baldim, Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins,
Contagem, Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé, Itaguara, Itatiaiuçu,
Jabuticatubas, Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus Leme,
Matozinhos, Nova Lima, Nova União, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das

Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas,
São José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu de Minas e Vespasiano.

5.
Portanto, em razão do exposto e tendo em vista a impossibilidade de se
admitir interpretações distintas para uma mesma expressão constante do mesmo ato
normativo, conclui-se que acertada a decisão em publicar a lista com os nomes dos
profissionais residentes na região metropolitana de Belo Horizonte, razão pela qual não
há que se falar em acolhimento da impugnação apresentada, haja vista que a mesma
carece de fundamento legal que a ampare.
6.
Sendo o que se apresenta para o momento, externamos votos de elevada
estima e distinta consideração e permanecemos à disposição para eventuais novos
esclarecimentos que, porventura, sejam necessários.

Respeitosamente,

Anderson Luís Coelho
Presidente do CREFITO-4 MG

Ofício 2191/2021/GAPRE/CREFITO-4
Belo Horizonte, 12 de julho de 2021.
A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Roberto Mattar Cepeda
Presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
70.340-906 – Brasília/DF
Assunto: Solicita informações sobre solicitação de impugnação do sorteio e manifesta
preocupação com prazos.

Senhor Presidente,

1.
Com nossos cordiais cumprimentos, servimo-nos do presente expediente
para solicitar informações sobre o andamento da solicitação de impugnação à lista de
profissionais aptos a participarem do sorteio ocorrido em 28 de junho de 2021 sob
acompanhamento do COFFITO, o qual teve por finalidade a formação da Comissão
Eleitoral local que conduzirá o processo eleitoral no âmbito do CREFITO-4 MG e que já
houve manifestação deste Regional no dia 30 daquele mesmo mês.
2.
Haja vista que o CREFITO-4 MG designou a realização do sorteio público
aleatório supramencionado considerando a anterioridade máxima prevista pela Resolução
COFFITO nº 519/2020 e os inúmeros prazos e recursos previstos pela mesma norma,
manifestamos preocupação com a devida instauração e andamento do processo eleitoral,
bem como com a conclusão das eleições dentro do prazo regular do mandato; motivo pelo
qual vimos por meio deste questionar ao Conselho Federal se já há alguma definição
quanto ao pedido de impugnação e manifestação apresentados, bem como seus
respectivos encaminhamentos.
3.
Sendo o que se apresenta para o momento, externamos votos de elevada
estima e distinta consideração e permanecemos à disposição.

Respeitosamente,

Anderson Luís Coelho
Presidente do CREFITO-4 MG

Ofício nº 221/2021/GAPRE.
Brasília, 13 de julho de 2021.
Ao Senhor
DR. ANDERSON LUÍS COELHO
Presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região –
CREFITO-4.

Assunto: Decisão Administrativa PAD 15/2021

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho para conhecimento decisão administrativa
referente ao processo administrativo nº 15/2021, que analisa a inclusão de profissionais
domiciliados na região metropolitana da capital mineira no sorteio da Comissão Eleitoral do
CREFITO-4.

Atenciosamente,

DR. ROBERTO MATTAR CEPEDA
PRESIDENTE DO COFFITO

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.gov.br.

