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“Uma nação que enxerga bem, se desenvolve melhor” (Frente Parlamentar da Optometria – 56ª Leg.) 
 

 

Brasília, 22 de julho de 2022. 

INFORME CBOO (retifica) 
Ref.: Remarcação de data da AGE CBOO para o dia 

05 de novembro 2022, em Porto Alegre-RS. 

Prezados Associados CBOO, 

Cumprimentando-os cordialmente, a CBOO informa acerca da remarcação da 

Assembleia Geral Extraordinária da CBOO que ocorreria no dia 06 de agosto de 

2022, às 9h, na Assembleia Legislativa de Porto Alegre, Teatro Dante Barone, Praça 

Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre – RS, para o 

dia 05 de novembro de 2022, às 9h, em Porto Alegre-RS, com a respectiva pauta a 

ser confirmada no prazo estatutário:  

1. Definições sobre a Campanha de Patrocínio Optometria+; 

2. Alteração do Estatuto CBOO e ratificação dos atos; 

3. Redefinição de local para realização do X Congresso Internacional de Estudos 

Técnicos e Científicos em Óptica e Optometria – CIETCOO; 

A remarcação da data foi motivada pela necessidade de reavaliar os prazos das 

convocações de assembleias gerais realizadas pelo Sistema CBOO (CBOO e Entidades 

Regionais), no último biênio, no que se refere ao cumprimento do art. 49, III, “a” e “b”; 

art. 50, X, bem como o artigo 53 do Estatuto CBOO.  

 

Importante! A AGE CBOO inicialmente remarcada para o dia 22 de outubro de 2022, 

teve a data revista e será realizada no dia 05 de novembro de 2022 (sábado). 

Valendo, assim, do melhor interesse e participação da categoria, tomando por 

prioridade não coincidir a data da assembleia CBOO em Porto Alegre-RS com a 

realização da FENÓPTICA, maior feira óptica da região norte/nordeste e parceiro 

importante do Sistema CBOO. 

 

Aproveitamos a oportunidade para informar que na próxima terça-feira (26/7) às 

19:30h no canal do CBOO no youtube, a Diretoria CBOO realizará uma live sobre 

a atual situação da Optometria no país, para melhor compreensão dos prejuízos, 

desafios e riscos iminentes quanto a continuidade da profissão no Brasil. Contamos 

com a importante participação de todos os associados CBOO! 

 

Agradecemos a compreensão e continuamos à disposição. 

Atenciosamente, 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE OPTOMETRIA E DE ÓPTICA – CBOO  

Eriolanda Bretas, Presidente 

Forlan Luiz de Araújo, Vice-Presidente 

Jasiel Oliveira Filho, Secretário Geral 

Ariel Scussel Malburg, 1º Secretário 

Fábio Rocha, Diretor Institucional 
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