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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA TRAUMATO-ORTOPÉDICA 

(ABRAFITO) 
 
 

ASSEMBLEIA GERAL DA ABRAFITO REFERENTE AO SEGUNDO 
SEMESTRE DE 2019 

 
 

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às onze 
horas, na subsede do CREFITO-8, Curitiba – PR, os membros da Associação 
Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica (ABRAFITO). A Assembleia 
teve como pauta os seguintes itens: I- Apresentação da movimentação 
financeira do ano de 2019. II- Resultado da eleição para as diretorias: 
nacional e estaduais para o biênio 2020/21. III- Atividades da comissão 
de atualização do estatuto da ABRAFITO. Relator: Marcelo Faria Silva. IV-
Atividades dos Grupos Especiais para o Biênio 2020/21. V- Atualização do 
sistema de tecnologia da informação e site da entidade. Relator: Vitor 
Kinoshita Souza. VI- Atualização da gestão das mídias sociais da 
entidade. Relatora: Aline Miranda. VII- Informes acerca da secretaria da 
entidade. VIII- Concessão do título de “Associado Honorário”. 
Solicitante: Willians Cassiano Longen. IX- Normatização sobre o apoio 
da ABRAFITO a eventos científicos. X- Outros que surgirem. Dessa 
forma os itens foram abordados na seguinte forma e sequência: 1) 
Apresentação da movimentação financeira do ano de 2019: O presidente 
Rafael Inácio Barbosa solicitou a relatoria do tesoureiro, Alexandre Marcolino o 
qual expôs as movimentações referentes ao ano de 2019 relacionadas a conta 
corrente e a conta investimento da entidade. O Dr Alexandre destacou que a 
prestação de contas será realizada após o final do corrente ano, com o 
encaminhamento da documentação para o conselho fiscal da entidade, 
conforme a orientação do contador da entidade; II- Resultado da eleição 
para as diretorias: nacional e estaduais para o biênio 2020/21. O Dr. 
Marcelo Faria, membro da comissão eleitoral, fez a leitura do resultado das 
eleições. III- Atividades da comissão de atualização do estatuto da 
ABRAFITO. O presidente explica que a ABRAFITO iniciou o trabalho de 
atualização do seu estatuto no ano de 2017 e solicitou que o Dr. Marcelo 
apresentasse as mudanças propostas pela comissão criada para tal fim. Ao 
final das discussões com os presentes o documento foi colocado em aprovação 
e aprovado por unanimidade. IV-Atividades dos Grupos Especiais para o 
Biênio 2020/21. O presidente da entidade relatou as atividades dos diferentes 
grupos especiais. Foi discutido o encerramento dos atuais grupos, com a 
criação do grupo de trauma e de manejo cicatricial, além da recondução de 
grupos a partir de um levantamento da diretoria nacional com os atuais 
coordenadores. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. V- 
Atualização do sistema de tecnologia da informação e site da entidade. O 
Dr Vitor Souza apresentou as propostas de atualização dos sistemas de TI da 
entidade, após a discussão foi colocado em votação e aprovado por 
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unanimidade. VI- Atualização da gestão das mídias sociais da entidade. 
A Drª Aline Miranda apresentou as propostas, após a discussão foi colocado 
em votação e aprovado por unanimidade. VII- Informes acerca da secretaria 
da entidade. O Dr Vitor Souza apresentou a proposta de a contratação de um 
serviço de secretaria para a entidade, após a discussão foi colocado em 
votação e aprovado por unanimidade. VIII- Concessão do título de 
“Associado Honorário”. A ABRAFITO-SC havia solicitado previamente a 
inclusão do referido ponto de pauta, o Dr. Sandro Ressler fez o relato o qual 
solicitou tal concessão ao Dr. Marcelo Faria Silva e ao Dr. Cezar Valenzuela, 
pelos serviços prestados.  Após a discussão foi colocado em votação e 
aprovado por unanimidade. IX- Normatização sobre o apoio da ABRAFITO 
a eventos científicos. O Dr Rafael apresentou a atual normatização para os 
apoios da entidade aos eventos, na ocasião ele solicitou que a ordem de fluxo 
seja diretamente enviada a coordenação de ensino da entidade. Após a 
discussão foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. X-Outros que 
surgirem. O presidente da entidade solicitou que o membro da ABRAFITO, dr 
Leonardo Yung, presidente do COBRAFITO 2021, explanasse sobre o trabalho 
referente ao congresso.  
 
 
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 12:40 horas. 
 
 
Original firmado por: 
 
 
Rafael Inácio Barbosa – CREFITO-10 79686-F 
Presidente da ABRAFITO  
 
 
 
Vitor Kinoshita Souza – CREFITO-10 218783-F 
Secretário da Assembleia Geral 


