EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)
Associação Brasileira de Iyengar Yoga - CNPJ 08.194.310/0001-04
A Associação Brasileira de Iyengar Yoga (ABIY), por sua Diretoria, na forma prevista no art. 16 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 Ordinária (AGO), a ser realizada de
forma remota por meio da plataforma ZOOM, na data de 1º de maio de 2021, em primeira convocação
às 10h40 com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação às 10h50 com
a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 11h com
qualquer número de associados presentes, 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 277 (duzentos e setenta e sete).
As deliberações serão tomadas por maioria, independente de quórum mínimo para instalação e será
admitido o voto escrito e antecipado encaminhado por meio eletrônico ou físico (art. 21, §1º, 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 30 de abril de
2021. O boletim de voto pode ser obtido neste endereço:
https://docs.google.com/document/d/1AnC6iNA6C830Xk0hBPiSqMTErG0l4Huub4GxFPOKjQ/export?format=doc
As/os associadas/os, ao se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, vão deliberar sobre a
seguinte ORDEM DO DIA:
1. Contas e Balanço Geral da Associação;
2. Relatório da Diretoria e Parecer do Conselho Fiscal;
3. Orçamento anual de Receitas e Despesas da Associação;
4. Fixação do valor da mensalidade de manutenção;
5. Outros assuntos de interesse das/os associadas/os.
O link da sala virtual ZOOM onde será realizada esta AGO é:
https://zoom.us/j/94577429751?pwd=a05QUlBMSlhKODUwbCtRMWZPSUxNdz09
Meeting ID: 945 7742 9751
Passcode: 712357
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/edital-convocacao-ago-21-05-01.pdf, e
no link: https://www.iyengar.com.br/associados/documentos (acessar com seu login) estão todos os
documentos necessários para ciência e votação dos itens 1 a 4.
São Paulo, 31 de março de 2021.
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