ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA TRAUMATO-ORTOPÉDICA
(ABRAFITO)

ASSEMBLEIA GERAL DA ABRAFITO REFERENTE AO SEGUNDO
SEMESTRE DE 2018

Aos trinta dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dezoito, às
dezessete horas, na Universidade Federal de Santa Catarina, situada na
Rodovia Governador Jorge Lacerda, 3201, Jardim das Avenidas, Araranguá,
Santa Catarina, reuniram-se em Assembleia Geral referente ao segundo
semestre de 2018, os membros da Associação Brasileira de Fisioterapia
Traumato-Ortopédica (ABRAFITO). Não atingindo o quórum previsto, foi
realizada em segunda convocação, trinta minutos após a primeira, no mesmo
local. A Assembleia teve como pauta os seguintes itens: 1) Mudança do
estatuto social: apresentação das propostas de mudança do grupo de
trabalho e discussão; 2) Criação de grupo especial em RDM; 3)
Apresentação Projeto Educacional IFOMPT; 4) Informações sobre o III
COBRAFITO 2019; 5) Valor da Anuidade para 2019; 6) Outros que
surgirem. Dessa forma os itens foram abordados na seguinte forma e
sequência: 1) Mudança do estatuto social: apresentação das propostas de
mudança do grupo de trabalho e discussão: O presidente Rafael Inácio
Barbosa apresenta a proposta de mudança do estatuto referindo a importância
do mesmo para a associação e para a sociedade. Marcelo Faria pede a palavra
e relata que houve uma conversa sobre o assunto a fim de se obter meios
legais para a alteração do mesmo e da elaboração de um regimento interno
para a associação. Desta forma, Marcelo propõe que o ponto em pauta seja
retirado momentaneamente para melhor discussão e elaboração sobre o tema,
sugerindo que este assunto seja levado a uma próxima assembleia. Sugestão
aprovada por unanimidade; 2) Criação de grupo especial em RDM: Rafael
explica que houve uma solicitação de criação de um novo grupo especial no
setor de “Posturologia”. A solicitação foi realizada pelo Dr. Francisco Miguel
Pinto e o relato do pedido foi realizado pelo Coordenador do Grupo Especial de
Fisioterapia Manipulativa Ortopédica da ABRAFITO, Dr. Marcelo Anderson
Bracht. Vitor Kinoshita realiza a leitura do relato, no qual é identificado: O
caráter pessoal da proposição, tendo em vista que o referido método é uma
marca registrada de propriedade do autor da solicitação; O corpo de evidencia
frágil apresentado, pois o mesmo se embasa em apenas um estudo cientifico e
na experiência clínica do próprio autor do método. Ao final do parecer, o relator
conclui que mediante aos fatos expostos, o pedido não se justifica, sugerindo
que o mesmo não seja acolhido pela ABRAFITO. Finalizado o parecer, Rafael
Barbosa abre votação do parecer do relator. Aprovado por unanimidade. 3)
Apresentação Projeto Educacional IFOMPT: O presidente explica que a
ABRAFITO é grupo de interesse registrado na IFOMPT, para se tornar
“member organization-MO” da mesma, a associação deve realizar uma
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proposta de formação em fisioterapia manipulativa ortopédica. Os membros
Francisco Xavier e Anderson Bracht realizaram uma proposta prévia e o
membro Fernando Zikan realizou um parecer sobre a proposta e ambas são
apresentadas pelo presidente Rafael Barbosa durante a assembleia. Sandro
Ressler relata que a proposta está bem embasada e pode ser benéfica para a
associação. Milton Fernandes relata que é o próximo passo ideal para o
crescimento da associação. Rafael abre votação para a aprovação da
apresentação da proposta. Aprovação por unanimidade; 4) Informações sobre
o III COBRAFITO 2019: o Presidente Rafael Barbosa demonstra a
apresentação enviada pela Presidente da Diretoria Estadual de Minas Gerais
da ABRAFITO, Flavia Massa, sobre o III COBRAFITO que ocorrerá em Belo
Horizonte –MG em maio de 2019. A apresentação demonstra o local do evento,
os eventos que ocorrerão durante o congresso (COBRAFITO, Congresso de
Pilates, Simpósio de Prótese e Órtese, Encontro de Docentes, Feira de
tecnologia, inovação e reabilitação), a empresa de TI que foi contratada para
organização do evento (HBA Tecnologia) a fim de facilitar, credenciamento,
comercialização, a emissão de certificados, pagamentos e acesso e por fim,
apresentar o orçamento momentâneo. Marcelo Faria questiona sobre a
candidatura para o próximo congresso. Rafael solicita a criação de uma
comissão para realizar um edital de candidatura, visando apresentar a
comissão eleita com a cidade definida no III COBRAFITO. Os nomes sugeridos
para a comissão são de Marcelo Faria, Milton Fernandes e Renan Januário.
Comissão aprovada por unanimidade. Com relação as possíveis sedes a
serem candidatas, deixa-se registrado que devem possuir uma diretoria
estadual da ABRAFITO e que as eleições para novas diretorias e mudança das
diretorias atuais ocorrerão no segundo semestre de 2019; 5) Valor da
Anuidade para 2019: O presidente relata que o valor da anuidade é o mesmo
desde a criação da ABRAFITO. Assim, é discutido com os presentes a
possibilidade de reajuste do valor da anuidade relacionado ao cenário políticoeconômico do país. O tesoureiro Alexandre, relata os gastos com a
manutenção e custo das contas da entidade. O ex-presidente Marcelo Faria
sugere um reajuste referente aos 4 anos de criação da associação, com o
mesmo valor de anuidade. Milton, relata que o sistema COFFITO organiza-se
como base de uma correção de 3% ao ano, ao longo de 4 anos o valor seria de
12%. Marcelo sugere que o valor seja em torno de 10%. Rafael Barbosa abre a
votação com o valor proposto de R$175,00 reais para a anuidade 2019.
Aprovado por unanimidade; 6) Outros que Surgirem: Milton Fernandes relata
que houve uma baixa aderência na última prova de especialidades. O mesmo
questiona o que a associação pode fazer para que os profissionais têm maior
interesse na especialização. Marcelo relata que o problema poderia ser
abordado através de um melhor entendimento sobre critérios de qualidade
assistencial dos profissionais. Marcelo Faria pede a palavra novamente para
expor outro ponto. O mesmo sugere que, através de comissões de ensino,
possamos indicar nomes para a Criação de um projeto pedagógico com uma
carga horária de 20 e/ou 40 horas visando à formação continuada pela
ABRAFITO com intuito de gerar benefícios para a sociedade em geral e para a
ABRAFITO, em específico. Rafael Barbosa relata que este ponto pode abrir
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pretexto para uso indevido do nome da associação e sugere um levantamento
pela comissão de ensino, além de uma melhor estruturação dos sistemas de TI
da entidade. Marcelo Faria diz que é apenas uma ideia inicial, que deve ser
analisada com cautela vista a fala de Rafael Barbosa, mas que pode haver um
levantamento pela comissão de educação e futuramente trazer a ideia para ser
discutida em assembleia futura.
Vai a presente Ata da Reunião extraordinária assinada pelo Presidente
Dr. Rafael Inácio Barbosa e Secretário Vitor Kinoshita Souza. Dando por
encerrada a Assembleia Geral às dezenove horas.
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