
     
Edital de Convocação 


Assembleia Geral Extraordinária


      Pela relevância das decisões, ficam convocados todos os médicos acupunturistas, 
regularmente inscritos nos Conselhos Regionais de Medicina e portadores de Registro de 
Qualificação e Especialista - RQE, para discussão e aprovação,  em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada via plataforma Zoom, em 29 de janeiro de 2022, com chamada única 
às 9:00 horas,  da proposta de modificações ao Projeto de Lei 5983/19 a ser encaminhada ao 
Senador Eduardo Girão.

	 Como a Assembleia tem a participação de Associados Efetivos e Especialistas não 
associados e não está relacionada aos itens I e III do Art 26, será aberta às 9:00 horas, em 
chamada única,  com qualquer número de presentes, e as decisões serão tomadas por maioria 
simples de votos. 

	 Somente serão admitidos os inscritos previamente para a assembleia, será usada a  
plataforma Zoom. O evento será gravado e todos os participantes deverão estar identificados na 
lista de participantes, obrigatoriamente,  com nome e RQE.

	 Será dada a palavra, a todos que dela quiserem fazer uso, pelo tempo máximo de 3 (três) 
minutos, exclusivamente com imagem e som abertos, não será possível qualquer comentário por 
chat ou Q&A.   

	 A Assembleia terá pauta única não se admitindo de discussão de qualquer outro assunto que 
não seja a proposta a ser encaminhada para o Senador Girão 

	 As inscrições deverão ser feitas pelo link https://us02web.zoom.us/webinar/register/
WN_PGOxKBHsSYm4WWz9pJe8Ww até às 18:00 horas do dia 27 de janeiro. Não serão aceitas, 
sob nenhuma hipótese inscrições posteriores à data determinada para encerramento das 
inscrições.

	 O link para participação na reunião será enviado pelo e-mail a ser cadastrado durante a 
inscrição, portanto é importante que o e-mail esteja correto. O e-mail de confirmação com o link é 
mandado diretamente pela plataforma zoom após a liberação, portanto toda busca no e-mail deve 
conter a palavra zoom e não CMBA, lembrando que o e-mail pode ser enviado para a caixa de 
spam. 

	 Qualquer reclamação sobre o não recebimento do e-mail de confirmação somente serão 
aceitas até as 18:00 horas do dia 28 de janeiro, não serão aceitas, sob nenhuma hipótese, qualquer 
reclamação a respeito do não recebimento do e-mail de confirmação após essa data e  horário.     
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