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CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

 

A Associação Brasileira de Hipercolesterolemia Familiar, associação civil de direito privado sem 

fins lucrativos, situado na Rua Machado Bitencourt, 190 – Sala 108B – Vila Clementino – CEP 

04044-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, através de seu presidente, convoca 

todos os associados adimplentes com suas obrigações estatutárias a participarem da 

Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 13 de dezembro de 2021, de forma virtual na 

plataforma zoom, com primeira chamada às 20h30 e segunda e última chamada às 21h, a fim 

de serem deliberadas os seguintes itens, conforme ordem do dia: 

 

a) Deliberação para a continuação das assembleias e reuniões virtuais, mesmo após a 

pandemia; 
b) Justificativa para a realização tardia da Assembleia Geral no primeiro semestre de 

2021, bem como possíveis deliberações a serem postergadas para abril de 2022;  
c) Prestação de contas 2020; 

d) Referendar a associada Dra. Isabela de Carlos Back, como membro consultivo da 

Associação, em Assembleia Geral de 2020.  

e) Alterações estatutárias:  

Capítulo I – DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FINS E DURAÇÃO; em seu artigo 2º. 

Acrescentam-se em suas finalidades, em todos os seus respectivos incisos e 

parágrafos, após o termo “hipercolesterolemia familiar”, “e dislipidemias 

genéticas”. 

Capítulo III – DA ADMINISTRAÇÃO; em sua Seção III – Dos Conselhos; em seu 

artigo 26 - “ O conselho científico é composto por 3 (três) membros, eleitos na 

Assembleia Geral, ... “; alterar para ... “ O conselho científico é composto por, no 

mínimo 3 (três) membros, eleitos na Assembleia Geral, ... “. 

 

 

 

Todos os associados adimplentes com suas obrigações estatutárias podem entrar em 

contato no seguinte e-mail da associação (contato@ahfcolesterol.org) a fim de participarem 

da reunião virtual. 

 

 

São Paulo, 3 de dezembro de 2021. 
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