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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA TRAUMATO-ORTOPÉDICA 
(ABRAFITO) 

 
 

ASSEMBLÉIA GERAL DA ABRAFITO REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 
2019 

 
 

Ao vigésimo quarto dia do mês de Maio do ano de dois mil e dezenove, às dezoito 
horas e trinta minutos, no Actuall Convention Center, Contagem - MG, situado na Rod. 
Fernão Dias, 3443, Jardim Riacho das Pedras, Contagem, Minas Gerais, durante o III 
Congresso Nacional e o II Internacional da ABRAFITO – COBRAFITO 2019, reuniram-
se em Assembléia Geral referente ao primeiro semestre de 2019, os signatários da 
Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica (ABRAFITO). A Assembléia 
Geral teve como pauta os seguintes itens: a) Aprovação do balancete 2018. Relator: 
Alexandre Marcio Marcolino; b) Composição da comissão para os processos 
eleitorais: Diretoria nacional e diretorias estaduais (Biênio 2020-21); c) Atividades 
da comissão de atualização do estatuto da ABRAFITO. Relator: Marcelo Faria 
Silva; d) Atividades do GE Fisioterapia Manipulativa Ortopédica. Relator: Marcelo 
Anderson Bracht; e) Atualização do sistema de tecnologia da informação da 
entidade. Indicadores do quadro de associados. Relator: Vitor Kinoshita Souza; f) 
Votação e aprovação da candidatura para a cidade sede do IV COBRAFITO - 2021. 
Dessa forma os itens são abordados na seguinte forma e sequência: a) Aprovação do 
balancete 2018. Relator: Alexandre Marcio Marcolino: o presidente Rafael Inácio 
Barbosa chama o relator Alexandre Macio Marcolino para apresentar o balancete fiscal 
referente a 2018. O mesmo relata sobre os valores adquiridos pela associação e 
ressalta a importância da parceria com o Sistema de Educação Continuada a Distância 
(SECAD) neste processo de arrecadação. Ao final é declarada a aprovação do 
balancete fiscal de 2018; b) Composição da comissão para os processos eleitorais: 
Diretoria nacional e diretorias estaduais (Biênio 2020-21): o presidente Rafael 
Barbosa sugere a composição da comissão para os processos eleitorais referentes a 
Diretoria Nacional e Diretorias Estaduais para o biênio 2020-21. Os membros titulares 
Alexandre Marcolino, Stella Peccin e Marcelo Faria se prontificam a compor a comissão; 
c) Atividades da comissão de atualização do estatuto da ABRAFITO. Relator: 
Marcelo Faria Silva: O presidente Rafael Barbosa chama ao palco o relator Marcelo 
Faria. O mesmo relata a demanda devido a necessidade de atualização do estatuto da 
ABRAFITO. A atualização está em processo e deverá ser apresentada na próxima 
assembleia; d) Atividades do GE Fisioterapia Manipulativa Ortopédica. Relator: 
Marcelo Anderson Bracht: o presidente Rafael Barbosa passa a palavra ao relator 
Marcelo Bracht. O mesmo relata a recente conquista da ABRAFITO para se conveniar 
a IFOMPT (International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists). 
Tal procedimento permite a associação ser representante oficial no país. A partir disto, 
pode-se pensar na criação de um programa de pós graduação não reproduzindo os 
modelos brasileiros; e) Atualização do sistema de tecnologia da informação da 
entidade. Indicadores do quadro de associados. Relator: Vitor Kinoshita Souza: o 
presidente Rafael Barbosa passa a palavra ao relator Vitor Kinoshita. O mesmo 
apresenta indicadores dos números de sócios nos últimos 3 anos estratificando por 
regiões/estados. Tendo em vista os números apresentados, Marcelo Faria pede a 
palavra e ressalta a presença de estados com número de sócios adimplentes menor 
que o número de membros das diretorias estaduais, indicando que nem os 
representantes do estado estariam adimplentes. Devido à dificuldade relatada por 
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alguns sócios em realizar o pagamento da anuidade, o presidente Rafael propõe a 
criação de grupo responsável pela atualização do sistema de tecnologia da informação 
(TI) através de busca por novas empresas ou formas de facilitar o acesso as redes da 
associação. Vitor Kinoshita, Rodrigo Py e Danilo Oliveira se prontificam a fazer parte da 
comissão. Aprovada por unanimidade. Alguns membros se manifestam relatando a falta 
de “atrativos” para filiação, apresentando ideias como interação entre sócios através de 
artigos comentados ou mesmo a criação de câmaras técnicas para representar a 
associação frente a mídia. Assim, é proposta a criação de uma comissão de visibilidade 
da associação. Danilo Oliveira, Willians Logen, Bernardo Coutinho, Henrique Taylor e 
Alessandra Ottoni se prontificam a fazer parte da comissão. Aprovada por unanimidade; 
f) Votação e aprovação da candidatura para a cidade sede do IV COBRAFITO - 
2021: O presidente Rafael Barbosa abre o tema apresentando que houve a abertura do 
edital para sede do próximo COBRAFITO onde a única cidade que apresentou 
candidatura foi Aracaju – SE. Leonardo Yung é chamado ao palco para apresentar a 
proposta eleitoral para cidade sede. Ao término, Rafael Barbosa abre votação para 
aprovação da proposta. Aprovada por unanimidade. Vai a presente Ata da Assembleia 
Geral assinada pelo Presidente Dr. Rafael Inácio Barbosa e Secretário da presente 
Assembleia Vitor Kinoshita Souza. Dando por encerrada a Assembleia Geral Ordinária 
às vinte horas. 
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