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EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

 

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MEDICINA DO 

TRABALHO – ANAMT 

 

 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MEDICINA DO TRABALHO – ANAMT, CNPJ/MF 48.250.765/0001-06, 
com sede administrativa no endereço à Rua Cândido Xavier 631, sala 27, 1º andar, Bairro Água Verde, 
Curitiba-PR, CEP 80240-280, através de sua Diretoria, devidamente representada por sua 

ADMINISTRADORA PROVISÓRIA, a Senhora Rosylane Nascimento das Mercês Rocha, CONVOCA, por 
meio de publicação Edital em local visível da Sede e no endereço eletrônico de todos os associados da 

ANAMT,  em respeito ao prazo de 30 dias, conforme o artigo 3.1, §1º do Estatuto da ANAMT de 1997 
registrado no Estado de São Paulo/SP e nos termos da decisão administrativa do Proc. 1123459- 
18.2020.8.26.0100 pela 1ª Vara de Registros Públicos da Capital de São Paulo, através do presente edital, 
os Associados para se reunirem em  Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 07 de setembro 

de 2021, na modalidade virtual, tendo em vista a impossibilidade da realização presencial face das 
determinações das autoridades sanitárias locais, decorrente da pandemia do COVID-19, através da 

plataforma ANAMT VIRTUAL via link https://anamt.virtual.org.br/course/view.php?id=51, conforme 
autorização concedida liminarmente nos autos do Processo nº 101187-84.2021.8.26.0100, tendo início às 
10h00min em primeira convocação; com a presença de metade dos associados Titulares em gozo de seus 

direitos estatutários, e, às 10h30min em segunda convocação, com o mínimo de 20% (vinte por cento), 
com a seguinte Ordem do Dia: 
 
1. Reforma do Estatuto de 1997 da ANAMT, registrado no estado de São Paulo/SP;  

2. Rerratificação da: (i) Ata de Assembleia Geral Extraordinária da ANAMT do dia 14 de março de 2020, às 

10:30 (dez horas e trinta minutos), realizada em segunda convocação, no Novotel São Paulo Jaraguá 

Conventions, Rua Martins Fontes, 71 – Centro Histórico de São Paulo, com o intuito de demonstração 

individualizada das Atas apresentadas nesta Assembleia. 

 

A Proposta de reforma do Estatuto de 1997 da ANAMT, encontra-se disponível na íntegra, para o 
conhecimento e leitura de todos os associados, na sede da ANAMT, conforme previsão no Art. 10.1 
parágrafo único do Estatuto da ANAMT de 1997, registrado em São Paulo/SP e no Portal (Site) da ANAMT, 

qual seja, https://www.anamt.org.br/portal/.  

 

 
São Paulo, 07 de junho de 2021. 

 

 

 

Dra. Rosylane Nascimento das Mercês Rocha 

Administradora Provisória ANAMT 
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