
  

 

 

 

 

 

OF/ADM/AMB/009/2021 
 

São Paulo, 21 de setembro de 2021. 
 
 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 

 

Senhores Presidentes das Sociedades de Especialidades,  

 

 

A Diretoria Executiva da Associação Médica Brasileira - AMB, associação civil 
de âmbito nacional sem finalidade lucrativa, com sede e foro na cidade de São Paulo, na 
Rua São Carlos do Pinhal nº. 324, bairro da Bela Vista, CEP 01333-903, com Estatuto 
Social registrado perante o 3º. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas – SP, sob nº. 693807, no uso de suas atribuições e prerrogativas 
estatutárias, em conformidade com o artigo 25 do Estatuto Social, convoca, os 
Associados Efetivos e a eles equiparados da Associação Médica Brasileira – AMB, 
com direito a voto, para Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 22 de 
outubro de 2021 (sexta-feira), às 14h. 

 

Considerando a observância às recomendações governamentais e sanitárias de 
ações que visem o afastamento social e busquem evitar aglomeração de pessoas que 
possam favorecer a disseminação do vírus da covid-19 na sociedade, a Assembleia será 
realizada de forma online, através da plataforma telemática contratada pela AMB. 

 

Somente poderão participar da Assembleia Geral Ordinária os associados 
efetivos ou a eles equiparados que estejam em dia com suas obrigações estatutárias. 

 

Para viabilizar a organização da Assembleia, os associados ora convocados 
deverão realizar sua inscrição até às 18h do dia 15 de outubro de 2021, no link abaixo, 
informando o nome completo, número do CPF e e-mail para o qual será enviado, 
oportunamente, o link de acesso à Assembleia telepresencial, bem como o material que 
subsidiará a Assembleia. 

 

CLIQUE AQUI PARA REALIZAR SUA INSCRIÇÃO 

https://websia.zoom.us/meeting/register/tZIpf-yprz4rG9azGNzUwkfKlU8QnVEYIqPC


  

 

 

 

 

 

A pauta da Assembleia será a seguinte: 

 

a)  Aprovação da proposta orçamentária para o exercício social de 2022 apresentada 
pela Diretoria da AMB - Gestão 2021/2023; 

 

b) Aprovação das contas do exercício de 2020 da AMB - Gestão 2018/2020, 
conforme parecer do Conselho Fiscal e decisão anterior da Assembleia de 
Delegados da AMB. 
 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 
CÉSAR EDUARDO FERNANDES ANTÔNIO JOSÉ GONÇALVES 

Presidente Secretário-Geral 

 


