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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

  

Pelo presente edital, ficam convocados todos os associados da ABBIO – Associação 
Brasileira de Biofeedback para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária 
que acontecerá na Rua Pará, 139 - Sala 203 - Centro - São Caetano do Sul, São 
Paulo, no dia 15 de março de 2016, às 20:00 h em primeira convocação com a 
presença de 2/5 dos associados conforme artigo 33, parágrafo primeiro do 
Estatuto, e às 20:30 h em segunda convocação, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: 

  

Reforma do Estatuto da ABBIO em prol da sua Desburo cratização 
  

São propostas correções na numeração dos artigos. Em Capitulo III, na Secção V, Das 
Comissões, onde lê-se Artigo 47, mudar para Artigo 46. Onde lê-se Artigo 48, mudar 
para 47 e assim sucessivamente nos demais Artigos do Estatuto da Associação 
Brasileira de Biofeedback, até o Capitulo V, Das Disposições Transitórias, onde lê-se 
Artigo 72, passará para Artigo 71. 
  

Também na ordem do dia, haverá leitura da ata da Assembleia Geral Ordinária do dia 
22 de novembro, 2015 e subsequente re-ratificação para registro em cartório junto com 
este Edital, devidamente divulgado, conforme artigo 33, parágrafo primeiro do Estatuto.  
  

Todos estão convocados a participar. Qualquer membro quite com a tesouraria pode 
propor itens para a pauta da Assembleia Geral da ABBIO; Associados e Efetivos. 
Membros da ABBIO que não poderão estar presentes fi sicamente podem pleitear 
uma senha para a sala virtual através deste link : http://bit.ly/ABBIO2016AGE_pauta . 
  

O estatuto da ABBIO pode ser visualizado por este link: http://bit.ly/ABBIOestatuto.  
  

Atenciosamente 
  

São Paulo, 14 de janeiro de 2016. 
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Cinara Ferreira Soares 
Presidente 
Associação Brasileira de Biofeedback 


