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ANCP – Academia Nacional de Cuidados Paliativos 

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária: 29 de novembro de 2019 – SP 
 

A Diretoria da Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP), associação civil, de âmbito nacional, sem 

finalidade lucrativa, inscrita no CNPJ nº 07.929.327/0001-91, com sede e foro na cidade de São Paulo, na 

Rua Artur de Azevedo, 289, sala 3- Cerqueira Cesar, registrada perante o 2º Ofício de Registro de Título e 

Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas – S.P., sob o nº 85158, no uso de suas atribuições e prerrogativas 

estatutárias, em conformidade com os artigos 38 e 44 do Estatuto Social, convocam os associados da ANCP 

– Academia Nacional de Cuidados Paliativos, para  que compareçam à ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

(AGO) que será realizada no dia 29 de novembro de 2019, sexta-feira às 18h30, nas dependências  do  Frei 

Caneca Shopping e Convention Center Ltda, sediada na Rua Frei Caneca, 569, São Paulo, SP, em primeira 

convocação com a maioria absoluta dos associados presentes, em segunda convocação com 1/3 (um terço) 

no mínimo dos associados presentes, de acordo com o artigo 44 do Estatuto vigente,  para deliberarem 

sobre a seguinte ordem do dia: 

 

Pauta única: 

  - Criação Academia Estadual ANCP São Paulo 

Cargos: Presidente (Médico), Vice-Presidente(Médico ou MultiProfissional), Tesoureiro (Médico), 

Coordenador de Comunicação (Médico ou Multi-Profissional) e Coordenador Científico (Médico ou 

Multi-Profissional). 

 

 

Em cumprimento ao artigo 38 do Estatuto Social da ANCP, todos os associados presentes, terão direito à 

participação na Assembleia. No entanto, apenas os associados fundadores, efetivos e adjuntos presentes, 

filiados até 29 de novembro de 2019, e quites com a anuidade até a véspera da AGE (28/11/2019) terão 

direito a voto. 

 

As chapas deverão fazer sua inscrição no período entre 01/10/2019 e 01/11/2019, através do e-mail: 

contato@paliativo.org.br, com a Sra. Regina Ramos. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

São Paulo, 01 de Outubro de 2019. 
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