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Rio de Janeiro/RJ, 29 de junho 2021. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

A Presidente da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS PRESTADORAS 

DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, nos termos legais e estatutários, CONVOCA as empresas 

associadas para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se por meio 

eletrônico através do link meet.google.com/kqw-rxkw-tpe, no dia 22 de julho de 2021, 

às 20h, em primeira convocação, havendo quórum mínimo correspondente a maioria 

absoluta dos associados quites com suas obrigações estatutárias, ou às 20:15h, em 

segunda e última convocação, com qualquer quórum, para deliberarem na forma 

estatutária, sendo exigida a aprovação de maioria simples de votos entre os presentes, 

sobre a seguinte ordem do dia: 

1) Debate e deliberação sobre o relatório anual de atividades da 

Associação; 

2) Debate e deliberação sobre a prestação de contas contábil-

financeira e sobre a manifestação do Conselho Fiscal a respeito do 

mesmo assunto 

3) Deliberação sobre a previsão orçamentária para exercício financeiro 

corrente e sobre a contribuição associativa 

4) Assuntos Gerais 

TATIANA SERPA 
Presidente da ABEFl 
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LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO DIA 22/07/2021 

EMPRESA REPRESENTANTE DOC DE IDENTIFICAÇÃO 

MC Fisio Home Maria Cristina Lacerda 04.721.118/0001-60 

Fisio-Rio Cosme Guimarães 28.383.446/0001-61 

Clinica Pilon Marisete Pilon 73.574.436/0001-68 

Clinart Fisioterapia Tatiana Serpa 07.212.190/0001-50 

FisioRaim Vânia Carvalho 40.317.067/0001-79 

Respcardio Laonardo Alves 30.726.379/0001-82 

OncoFisio Katia Godinho 05.378.472/0001-04 

Cristiane Machado Pereira 
ME Cristiane Machado 08.014.598/0001-80 

Centro de Terapia Natural Cláudio Domingues 09.390.084/0001-91 

Tatiana Serpa 
Presidente 

í. 
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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS 
EMPRESAS PRESTADORAS DE FISIOTERAPIA - ABEFl 

Aos 22 dias do mês de julho de 2021, às 20:00h, atendendo à convocação 

por correio eletrônico, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, em sessão 

da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE 

FISIOTERAPIA - ABEFl, cujos representantes firmaram o livro de presença. Na 

forma estatutária, tomou assento para presidir a reunião a Dra. Tatiana Borges 

Serpa, Presidente da ABEFl, que convidou para secretariá-la o Dr. Leonardo 

Alves. Não atingindo quórum para instalação da Assembleia em primeira 

convocação, foram iniciados os trabalhos em segunda convocação, às 20:15h, 

com a presença de 9 (nove) associados, passando-se à leitura da ordem do dia. 

1) Debate e deliberação sobre o relatório anual de atividades da Associação; 2) 

Debate e deliberação sobre a prestação de contas contábil-financeira e sobre a 

manifestação do Conselho Fiscal a respeito do mesmo assunto; 3) Deliberação 

sobre a previsão orçamentária para exercício financeiro corrente e sobre a 

contribuição associativa; 4) Assuntos Gerais. Iniciados os debates dos itens "1" e 

"2" da ordem do dia, a presidente apresentou relatório anual de atividades e em 

seguida foi concedida a palavra aos Conselheiros Fiscais, que expuseram o 

parecer do Conselho Fiscal favorável à aprovação do relatório anual de 

atividades da Associação, das contas e dos documentos contábil-financeiros da 

Associação relativos ao exercício de 2020. Em seguida, colocados em votação, 

foram aprovados, sem quaisquer ressalvadas e por unanimidade dos presentes, 

o relatório anual de atividades, o balanço anual, as contas e os documentos 

contábil-financeiros da Associação no exercício financeiro de 2020. Em seguida 

foi iniciado o debate sobre o item "3". A senhora Preside'nte, Dra. Tatiana Borges 
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Serpa, e a Senhora Tesoureira, Dra. Vânia Alvares de Carvalho, apresentarann 

proposta de planejamento estratégico com linhas de ação da Associação, bem 

como a previsão orçamentária para o exercício financeiro corrente. Colocados 

em votação, a Assembleia Gerai aprovou, sem quaisquer ressalvas e por 

unanimidade dos presentes, a proposta de planejamento estratégico com linhas 

de ação da Associação, bem como a previsão orçamentária para o exercício 

financeiro do ano de 2021. Passado para o item "4" e último tema da pauta, 

assuntos gerais, os associados deliberaram sobre a recuperação de crédito em 

razão da inadimplência de associados, pelo que foi apresentada a possibilidade 

de cadastro perante a SERASA EXPERIAN para envio de notificação informando 

prazo para pagamento do débito e eventual negativação do CNPJ da empresa 

em caso de inadimplência, assim como sobre ações a serem tomadas em relação 

à negativa das Operadoras de Saúde na contratação de empresas de Fisioterapia 

para a prática de Acupuntura. Após os debates, por unanimidade dos presentes 

foi sugerido que sejam avaliados os requisitos e eventuais custos para o cadastro 

da Associação na SERASA, assim como em relação à negativa das Operadoras de 

Saúde em contratar as empresas de fisioterapia, que seja analisada a 

possibilidade de campanha massiva para divulgação da prática pelos 

fisioterapeutas, bem como pesquisa de atuação dos profissionais na área 

sustentando a campanha. Por fim, foi oferecida a palavra a todos e, nada mais 

havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária e lavrada a 

presente ata nesta mesma data de 22 de julho de 2021, assinada pela Senhora 

Presidente e pelo Senhor Secretário. A 

Dra. Tatiana Serpa 
Presidente ABEFl 
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