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Prorrogação da data de prestação de contas da ANMECC – Associação Noroeste 

Mineira de Estudos e Combate ao Câncer, referente o ano de 2019, que aconteceria no 

mês de maio de 2020. 

 

                           Tendo em vista a declaração de pandemia do novo coronavírus (COVID – 

19) pela Organização Mundial de Saúde; das medidas para o enfrentamento da emergência de 

saúde pública disposto na Lei nº 13.979/2.020; da Deliberação do Comitê Extraordinário 

COVID – 19, nº 17, de 22 de março de 2020, do Governo do Estado de Minas Gerais; dos 

decretos municipais e demais normativos que recomendam redução do contato social, a 

Diretoria da ANMECC resolve adiar, momentaneamente, até novas orientações das 

autoridades sanitárias, a Assembleia anual de prestação de contas conforme previsto na alínea 

“a” do Art. 12 do Estatuto Social.  

                           Tal medida se faz necessária, tendo em vista a orientação de se evitar locais 

fechados e com aglomeração de pessoas; de se evitar o contato físico como aperto de mãos e 

abraços; de se manter uma distância social de no mínimo 2 metros; a não realização de 

eventos que tenham público superior a 30 (trinta) pessoas, como medida de prevenção à 

disseminação da doença e preservação ao direito à vida da diretoria, colaboradores, pacientes, 

familiares, associados e o público em geral. 

                           Assim que for liberado pelas autoridades sanitárias, será divulgado a data, 

local e horário da Assembleia Geral Ordinária.  

                  

    A Diretoria e colaboradores agradecem a compreensão de todos.   

                          

Unaí/MG, 06 de maio de 2020. 

                                 

Belchior Luiz de Melo – Diretor Presidente 
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