
 
 

 

 

São Paulo, 03 de novembro de 2021. 

 

Prezado(a) Associado(a), 

 

Ref.: Convocação Assembleia Geral Extraordinária da SBRH 
 

Servimo-nos da presente, para convidar V.Sa., a participar da Assembleia Geral 

Extraordinária de acordo com o artigo 14, §1º e 17 do Estatuto Social, a ser 

realizada no dia 08/12/2021 (Quarta-feira) de forma virtual por 

videoconferência, às 19:00 horas em primeira convocação caso tenha atingido o 

quórum estatutário para deliberação, ou em segunda convocação às 19:30 horas 

com os associados presentes com a seguinte ordem do dia: 

1. Prorrogação do mandato da atual Diretoria de fevereiro de 2023 até 

maio de 2023  

2. Alteração da data da realização do 30º Congresso Brasileiro de 

Reprodução Humana para maio de 2023 

Instruções para participação: 

Conforme artigo 6º do Estatuto Social da SBRH, poderá participar e votar na 

Assembleia somente o associado quite com a anuidade de 2020 e 2021. O 

associado inadimplente poderá quitar sua anuidade até o dia 18/11/2021.  

Os associados deverão acessar o link preferencialmente através do seu 

computador para garantir melhor visualização da transmissão. Recomendamos 

que o associado acesse a plataforma com antecedência para ajuste na conexão, 

e para garantir uma estrutura adequada de internet é necessário um 

equipamento que suporte a transmissão de áudio e vídeo. A SBRH não se 

responsabiliza por problemas técnicos particulares que possam ocorrer durante 

a transmissão. 

A Diretoria, apresentará a pauta da Assembleia por compartilhamento de tela 

para acompanhamento e aprovação de todos através de votação por enquete. 

Os associados poderão fazer comentários, sugestões ou tirar dúvidas durante a 

Assembleia referente a deliberação do dia, através de mensagens pelo chat na 

caixa de texto do lado da transmissão.  

A reunião será gravada para efeito de registro de atas junto ao cartório. 

Plataforma Integra 

Link: http://aovivo.integra.tv.br/assembleia        

Usuário: CPF com 11 dígitos sem pontos ou traços.                                                                                                                                   

Senha: SBRH2021       

 

 

http://aovivo.integra.tv.br/assembleia


 
 

 

Em caso de dúvidas de acesso no momento da assembleia, entre em contato 

através do WhatsApp (11) 93253-0483. 

 

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

                      

Paulo Gallo de Sá                                         Thomas Gabriel Miklos                                                                                                          

Presidente da SBRH                                      Secretário Executivo da SBRH 

 

 

 


