
 

Sras. e Srs. Associados, um excelente dia! 

Ontem em Reunião com nossa Diretoria Jurídica, decidimos tornar público aos Sres. e Sras. o seguinte:  

Conforme Edital enviado aos Associados, teríamos em 05/10/2020 a nossa Assembleia Geral de 

Extraordinária - AGE de Prestação de Contas 2019 e Aprovação da utilização do “Fundo de Reservas” para 

a reforma Geral da Entidade;  como seguem as imagens, iniciamos TEMPESTIVAMENTE as comunicações 

no dia 22/09/2020, via E-mail, WhatsApp , Edital afixado na Porta da Entidade e no Portal ACE PG, Edital 

aprovado pelo Presidente do Conselho Consultivo em 21/09/2020, conforme datado o documento, 

Publicamos no Gazeta do Litoral, Jornal de Circulação na Cidade de Praia Grande, no dia 26/09/2020 - um 

sábado;  porém em função do Processo Judicial nº 1011615-96.2020.8.26.0477 (segue Notificação), 

impetrado pelo Associado e Vice Presidente do Conselho Consultivo, o Sr. José Augusto Soares da Silva 

que, entre outros assuntos, pede liminarmente o Cancelamento de tal Assembleia, pelo não cumprimento dos 

12 (doze) dias de antecedência a Publicação em Jornal;  mesmo estando seguindo o que preconiza o nosso 

Estatuto, bem como, o Regulamento Interno, por intermédio do presente, ESTAMOS CANCELANDO A 

AGE tempestivamente agendada para a próxima segunda-feira (05), em respeito ao Magistrado que, já com 

tamanha demanda e com tão pouco tempo, ainda precisa avaliar situações unilaterais deste ou daquele. 

Informamos que, nos próximos dias, publicaremos no Jornal Gazeta do Litoral um novo Edital de 

Convocação, agendando a AGE para o dia 16/11/2020, em função da Pandemia, também via Aplicativo 

Zoom, as 9:00 horas da manhã, nosso ATO é para que seja mantido em definitivo a TRANSPARÊNCIA de 

nossas Ações frente a Entidade. 

Certo da compreensão de todos, deixamos todos os canais de Comunicações a disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessário e esclarecemos que, muito nos entristece atitudes como esta, uma 

vez que impede a Entidade de tomar seus rumos e desenvolver um bom trabalho. 

Antonio Pio Neto – Presidente 2019/2021 

Imagens comprobatórias das ações: 

1- Solicitação do Presidente  às Colaboradoras. 

2- Divulgação do Presidente no Grupo de Conselheiros e Diretores. 

3- Divulgação da Colaboradoras no Grupo de Associados. 

4- Edital afixado na Porta da Entidade, desde 22/09/2020. 

5- Divulgação pela Empresa Ativa9 no Portal da Entidade. 

6- Disparo de e-mail Marketing para os associados. 

7- Notificação para Cancelamento da AGE. 









 

 


