
Regulamento da Consulta Pública no 01/2021

São Paulo, 09 de fevereiro de 2021.

Senhoras Associadas e Senhores Associados:

A Diretoria da ABIY, considerando o disposto no Manual de Constituição das Associações de
Iyengar Yoga Pune 2009, nas Diretrizes para Certificação e Avaliação do RIMYI 2020 e no
Estatuto e no Regimento Interno da ABIY, vem apresentar MINUTA DE ALTERAÇÃO DO
REGIMENTO INTERNO, no que se refere à unificação dos comitês operacionais: I. Comitê de
Certificação; II. Comitê de Formação e Treinamento de Professores e suas respectivas funções
e responsabilidades.

A minuta de alteração do Regimento Interno para unificação dos mencionados comitês, que
pode ser acessada aqui, traz a intenção de tornar mais dinâmica a coordenação dessas
atividades dentro da associação tendo em vista as novas disposições estabelecidas pelo RIMYI
em relação a tais assuntos. Assim, a redação da alteração foi proposta a partir do Manual de
Constituição das Associações de Iyengar Yoga Pune 2009 e das Diretrizes para Certificação e
Avaliação do RIMYI 2020. A redação atual, com os trechos referentes aos comitês técnicos,
pode ser acessada aqui, para consulta.

A consulta pública é aberta a todas/os associadas/os em dia com suas obrigações e ficará
aberta até 11 de março de 2021, às 19h. E as contribuições, sugestões e comentários serão
colhidos por meio de formulário online que está disponível no seguinte endereço eletrônico:
https://forms.gle/xvpqDPrijUgeAein8

Após o encerramento do período de Consulta Pública, a alteração será aprovada em
Assembleia Geral Extraordinária designada para o dia 12 de março de 2021, em formato
online, às 17h30 em 1ª Convocação, 17h45 em 2ª Convocação e 18h00 em 3ª e última
convocação, onde a integralidade das contribuições e manifestações recebidas serão
analisadas com o objetivo de definir o texto final para substituir a atual redação do Regimento
Interno, formalizando a unificação dos comitês técnicos.

https://docs.google.com/document/d/1MbTmYSkMWDEfrBN9p8dmYkjkPce6r4xFAxS94XG4IsI/edit?usp=sharing
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