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Aos vinte e um dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às dezoito horas, no 

Estação Eventos, Shopping Estação, na Avenida Sete de Setembro, 2775, Bairro 

Rebouças, Curitiba, Paraná, durante a I Jornada Paranaense de Fisioterapia Traumato-

Ortopédica da ABRAFITO, regional Paraná, 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 Assembléia a, fisioterapeuta e tesoureira da entidade, 

Clarice Sperotto dos Santos Rocha. Como primeiro item da pauta, o presidente Marcelo 

Faria Silva confirma com os presentes o recebimento da convocação para assembléia, 

encaminhado aos sócios via e-mail. Todos confirmam o recebimento, com exceção do 

Sr. Murilo Quimelli que relata não ter recebido e é orientado a verificar com a secretaria 

da entidade o email que está cadastrado. Na sequência é apresentada na íntegra, em 

inclusão de pauta, pelo sócio Sandro Ressler, proposta para o Código de Normas 

Éticas da Abrafito, abrindo-se a discussão entre os presentes: o sócio Allan Keyser de 

Souza Raimundo sugere a que os aprovados na prova de especialidade se associem na 

ABRAFITO. Sandro Ressler relata que não sendo essa uma obrigatoriedade, segundo 

seu entendimento, não deve constar no código de ética atual. Allan Keyser de Souza 

Raimundo sugere que essa questão seja revisada junto ao CREFITO/COFFITO. O sócio 

Ricardo Germano Elfing relata reunião com o COFFITO no ano de dois mil e dezesseis 

onde foi identificado que nem todas as áreas de especialidade possuem 

representatividade em associações, sendo, portanto, impossível criar a obrigatoriedade 

de associar-se. A sócia Malu Montoro sugere alterações no texto sem comprometimento 

no conteúdo, as quais foram apresentadas e, posteriormente, aprovadas pela plenária 

sendo, por fim, anotadas por ela e pelo sócio Ricardo Germano Elfing. O documento é 

aprovado com as alterações propostas pendentes onde o Conselho de Ética irá 

apresentar a versão final à Diretoria Nacional num prazo de dez dias úteis. Após isto, 

fica encaminhado que o documento será disponibilizado no site da entidade. A 

tesoureira da entidade, Clarice Sperotto dos Santos Rocha apresentou a prestação de 

constas e o balancete financeiro do ano de dois mil e dezesseis previamente aprovados 

pelo conselho fiscal. Ambos os documentos foram aprovados por todos os presentes da 

Assembléia. Na sequência, o presidente Marcelo Faria Silva relata convênios 

institucionais firmados pela ABRAFITO: no ano de dois mil e dezesseis firmou-se 

convênio com a Associação de Fisioterapeutas do Brasil (AFB) via termo de 

cooperação, fortalecendo parcerias internacionais; no mês de março do ano de dois mil e 

dezessete assinou-se convênio de dez anos com o Sistema de Educação Continuada à 



Distância (SECAD) da Editora Artmed Panamericana, para futuro lançamento de livros 

e materiais online na área de fisioterapia traumato-ortopédica. O presidente Marcelo 

Faria Silva solicita relato das ações de alguns Grupos Especiais da ABRAFITO: Grupo 

de Trauma de Trânsito – o sócio Rafael Inácio Barbosa relata entrega de material da 

ABRAFITO ao COFFITO e cita ações realizadas pelo grupo; Grupo de Fisioterapia 

Manipulativa Ortopédica – o presidente Marcelo Faria destaca o trabalho do sócio 

Marcelo Bracht coordenador do grupo, uma vez que no mês de março de dois mil e 

dezessete a ABRAFITO recebeu da AFB documento para convênio com a International 

Federation of Orthopaedic Manipulativa Physical Therapists (IFOMPT) que coloca a 

ABRAFITO como entidade representativa da fisioterapia manipulativa no Brasil; 

Grupo de Agentes Eletofísicos: o presidente aborda fórum de discussão sobre a 

temática no dia 08/06/17 no II Jornada de Ortopedia e Traumatologia, em Torres, Rio 

Grande do Sul. A seguir, discute-se a necessidade de definição da Comissão Eleitoral 

da ABRAFITO que deverá revisar o edital de 2015 e definir prazos para candidaturas 

para a nova gestão da ABRAFITO no âmbito regional e nacional. Todos os presentes 

concordam com a composição de três membros titulares e três membros suplentes. O 

presidente Marcelo Faria Silva abre espaço para que os presentes candidatem-se, 

sugerindo que os associados com intenção de se candidatar a cargos nas diretorias 

nacionais ou regionais não participem da comissão. Lembrando que os candidatos às 

diretorias devem estar adimplentes no ano de dois mil e dezessete. Define-se que os 

membros titulares são os sócios Cláudio Vieira (PR), Clarice Sperotto dos Santos Rocha 

(RS) e Maria Stella Peccin da Silva (SP), e os membros titulares, os sócios Júlio 

Celestino Pedron Romani (PR), Cristina Brasil (CE) e Robson Emiliano José de Freitas 

(GO). Os sócios que não estava presentes na assembléia serão consultados sobre seu 

interesse e determina-se que a comissão terá um prazo de trinta dias para retornar uma 

definição. Na seqüência o presidente Marcelo Faria Silva coloca a importância da 

manutenção das diretorias estaduais e o objetivo de implementar, pelo menos, treze 

diretorias estaduais através da consolidação dos atuais núcleos. O sócio e presidente do 

I Congresso Internacional e II Congresso Brasileiro da ABRAFITO, Allan Keyser 

de Souza Raimundo informa que atualmente temos em torno de setecentos inscritos 

pagos no evento, com representatividade de vinte estados brasileiros, agradecendo a 

participação de toda a comissão organizadora. Relata também: oito palestrantes 

internacionais aceitaram o convite para participar do evento; consolidação de parceria 

com rede hoteleira de Brasília; e, solicitação de auxílio foi encaminhada para órgãos de 

fomento. O sócio Allan Keyser de Souza Raimundo solicita auxílio de todos na 

divulgação do evento. E o presidente Marcelo Faria Silva, reforça a data limite para 

submissão de trabalhos científicos. O presidente Marcelo Faria Silva relata que na prova 

de especialidades realizada no ano de dois mil e dezesseis, cinqüenta profissionais 

foram aprovados. Relata, também, que no mês de maio do ano de dois mil e dezessete 



irá participar de reunião com o COFFITO, onde será definido um grupo de trabalho para 

a prova de especialidade a ser realizada, possivelmente, durante o II Congresso 

Brasileiro no ano de dois mil e dezessete. O presidente relata que o número de sócios 

adimplentes nos anos de dois mil e dezesseis/dois mil e dezessete foi de cento e 

cinqüenta e três indivíduos. O presidente expõe demanda enviada pelo COFFITO: 

identificar quais os materiais e equipamentos indispensáveis para a atuação profissional 

do fisioterapeuta; relatando que já solicitou para as regionais da ABRAFITO que 

enviem sugestões via e-mail até o dia vinte de sete de abril de dois mil e dezessete; e 

sugere, que os demais presentes enviam sugestões via e-mail para o presidente até a 

mesma data. O presidente Marcelo Faria Silva solicita a criação de um grupo preliminar 

de trabalho para identificar fragilidades do Estatuto Social da ABRAFITO e justificar a 

necessidade de alterações, propondo que no II Congresso Brasileiro, deverá ser 

estabelecido um grupo definitivo para aprofundar esta questão, que deverão ser 

discutidas e aprovadas em futura assembléia. Os seguintes sócios são indicados para 

compor o grupo preliminar: Rúbia Márcia Benatti (PR), Malu Cristina de Araújo 

Montoro Lima (PR), Bernardo Coutinho Diniz (CE), Sandro Ressler (SC), Murilo 

Quimelli (PR) e Ricardo Germano Elfing (PR), sendo o sócio Sandro Ressler apontado 

como coordenador do grupo. Vai a presente Ata da Assembléia Geral assinada pelo 

Presidente Marcelo Faria Silva e Secretária da presente Assembléia Clarice Sperotto dos 

Santos Rocha. Dando por encerrada a Assembléia Geral às vinte horas e vinte minutos.  
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