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EDITAL DE CANCELAMENTO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
DESIGNADA PARA O DIA 26 DE MARÇO DE 2021
FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ
CNPJ Nº 62.348.875/0001-36
Considerando a preocupação desta entidade com a preservação da saúde dos responsáveis pelas
entidades federada, da equipe administrativa e dos colaboradores em geral;
Considerando que, a despeito das sérias ações do Poder Executivo estadual, ainda é delicado o
panorama da Covid-19 no estado de São Paulo, observando-se, conforme balanço divulgado no dia
03 de março de 2021, todo o estado foi classificado na fase 1 (vermelha) do Plano São Paulo;
Considerando, ainda, que mesmo com a fase mais restritiva, diante do avanço exponencial e
incontrolável da pandemia, o Poder Executivo, por meio do Decreto nº 65.563 criou e impôs, de 15
a 30 de março, a Fase Emergencial, adotando restrições de funcionamento a serviços antes
permitidos, horários diferenciados para utilização dos transportes públicos, toque de recolher no
período noturno, dentre outros;
Considerando, que a atual situação impossibilita, incontestavelmente, o prosseguimento dos
procedimentos e a realização da Assembleia Geral Ordinária, divulgada e agendada para o dia 26
de março de 2021; e
Considerando, finalmente, que o Esporte Clube Pinheiros, local em que seria realizada a referida
Assembleia, determinou seu fechamento de 15 a 30 de março de 2021.
O Presidente da Federação Paulista de Judô, ALESSANDRO PANITZ PUGLIA, CANCELA a
Assembleia Geral Ordinária, prevista para realização para o próximo dia 26 de março de 2021, que
foi publicada no Diário Oficial Empresarial, nos dias 05, 06 e 09 do mês de março de 2021, fica a
mesma adiada até nova data que possibilite a sua realização, quando haverá nova publicação por
Edital de Convocação.
São Paulo, 19 de março de 2021.
ALESSANDRO PANITZ PUGLIA
Presidente da FPJ

