
 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) 
  
A Associação Brasileira de Iyengar Yoga (ABIY), por sua Diretoria, na forma prevista no art. 19 de 

seu Estatuto, convoca, por intermédio do presente edital, as/os associadas/os em dia com as 

despesas de manutenção da Associação para participação na Assembleia Geral Extraordinária 

(AGE), a ser realizada de forma remota por meio da plataforma ZOOM, na data de 12 de março de 

2021, em primeira convocação às 17h30 com 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda 

convocação às 17h45 com metade mais um dos associados; em terceira e última convocação às 

18h00 com 1/3 dos associados em dia com as despesas de manutenção da Associação (art. 21 do 

Estatuto).  Para efeitos legais e estatutários, declara-se que o número de associados ativos da ABIY, 

nesta data, é de 258 (duzentos e cinquenta e oito). 

Serão computados para efeitos de quórum de instalação e votação as manifestações previamente 

colhidas das/os associadas/os por correio ou meio eletrônico (art. 21, § 3º, do Estatuto). Para 
encaminhar sua manifestação antecipada, envie um e-mail para eleitoral@iyengar.com.br. Os votos 

serão considerados válidos se a/o associada/do estiver em dia com as despesas de manutenção 

da Associação e se forem recebidos até 23:59 do dia 10 de março de 2012. O boletim de voto pode 

ser obtido neste endereço: 

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1gn5SBqx_SLow4TIlEwQbLJma3KzYSq

Dn 

  

ORDEM DO DIA:  

1. Aprovação da Consulta Pública n.º 01/2021 que trata da alteração do Regimento Interno da ABIY, 

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;  

2. Eleição para os Comitês Permanentes (Comitê de Ética, Comitê de Eventos, Comitê de 

Comunicação e Comitê de Avaliação e Treinamento de Professores);  

3. Outros assuntos de interesse das/os associadas/os.  

  

O link da sala virtual ZOOM onde será realizada esta AGE é:  

https://us02web.zoom.us/j/85372758358?pwd=Mjc1THo5dmVVYUwwWEM1d1AxcjNEZz09 

Meeting ID (identificação da sala): 853 7275 8358 

Passcode (senha): 582278 

 

Este edital, enviado por e-mail, também se encontra disponível para consulta no endereço eletrônico: 

https://www.iyengar.com.br/wp-content/uploads/2021/03/age-cp-e-eleicao-co2.pdf, contendo 

todos os documentos necessários para ciência e votação dos itens 1 e 2.  

  

São Paulo, 02 de março de 2021.  

  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IYENGAR YOGA  

  

Presidente  

Secretária 
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