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Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, na 
Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, situado na Rua Felizardo, 750, Bairro Jardim Botânico, Porto Alegre, 
Rio Grande do Sul, durante o I Encontro Científico da ABRAFITO, regional Rio 
Grande do Sul, reuniram-se os sócios efetivos em Assembléia Geral Ordinária da 
Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica (ABRAFITO). O presidente 
atual da ABRAFITO, Marcelo Faria Silva, nomeia como Secretária da Assembleia a 
fisioterapeuta Bruna de Moraes Lopes. Como primeiro item da pauta, foi discutida a 
anuidade da entidade para o ano de dois mil e dezessete e fica decidido, conforme 
aprovado por todos os presentes, que não haverá alteração ou reajuste no valor da 
anuidade, sendo o mantido o valor de cento e cinquenta reais mais taxa bancária de nove 
reais. Na sequência foram apresentados e encaminhados os itens referentes aos Grupos 
Especiais de Trabalho, sendo definido: a troca do nome do Grupo Especial de 
Trabalho em Acupuntura para Grupo Especial de Trabalho em Métodos de 
Agulhamento. Solicitação de criação de quatro novos grupos especiais de trabalho, em 
razão da inadimplência dos sócios suplentes, no ano de 2016: Grupo Especial de 
Trabalho em Pilates, coordenado pelo sócio efetivo Fábio Luiz Mendonça Martins, 
composto por Alexandre Wesley Carvalho Barbosa e Robson Emiliano. Os sócios 
Cíntia Ritzel e Rodrigo Mayer demonstraram intenção em compor o grupo também e 
foram orientados a entrar em contato com o coordenador do grupo. Grupo Especial de 
Trabalho em Reabilitação em Reconstrução e Alongamento Ósseo, coordenado pela 
sócia Giselle Abagge Luzzi e composto pelos demais sócios Tatiana Bahr, Marcela 
Machado, Adriana Carvalho, José Carlos Baldocchi e Paloma Yan Lam Wun. Grupo 
Especial de Trabalho em Honorários e Procedimentos coordenador pelo sócio 
Eduardo Costa Bueno e composto pelos demais sócios Luiz Augusto Rino Siqueira 
Silva e Robson Emiliano José de Freitas. Grupo Especial de Trabalho da Iniciativa 
Choosing Wisely composto pelos sócios Felipe Reis, Ney Meziat Filho, Marcelo 
Anderson Bracht e Giovanni Ferreira. Todos os grupos de trabalho foram aprovados por 
unanimidade dos presentes. O presidente Marcelo Faria Silva aponta a dificuldade em 
compor os Comitês de Especialidades. São discutidas estratégias para realizar a 
composição dos Comitês, sendo determinado que três sócios efetivos, com o apoio da 
Secretaria Nacional da ABRAFITO, serão responsáveis por motivar os demais e 
organizar os Comitês para o ano de dois mil e dezessete. Sendo assim fica definido que 
os sócios efetivos Jacqueline Vieira de Castro, Cíntia Ritzel e Francisco Xavier Araújo 
serão responsáveis por esse trabalho nos Comitês de Especialidades em Membros 
Superiores, Membros Inferiores e Cabeça-coluna, respectivamente. As sócias efetivas 
Caren Cervelin e Juliana Meirelles prontificam-se para colaborar com o Comitê de 
Especialidade em Membros Superiores. Foi abordada a renúncia do cargo de 
Conselheiro Fiscal, apresentada via e-mail (ver anexo) pelo sócio efetivo Carlos Rafael 
de Almeida. Uma vez que não foi possível contatar os suplentes do cargo, optou-se por 
abrir as possíveis candidaturas nesta Assembleia. Vai a presente Ata da Assembleia 



 
Geral assinada pelo Presidente Marcelo Faria Silva e Secretária da presente Assembleia 
Bruna de Moraes Lopes. Dando por encerrada a Assembleia Geral às quinze horas e 
cinco minutos.  
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