
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  
ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO NACIONAL SOU 1 DE 11 MILHÕES DE TRABALHADORES DA 

CULTURA 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
A VICE-PRESIDENTE a SRA. ANA LUIZA DUARTE PAES PRADELLA brasileira, solteira, 

gestora cultural, portadora da cédula de identidade RG nº 33.632.217-3 SSP/SP e inscrita 

no CPF/MF sob nº 373.590.098-47 e domiciliada na Rua Manoel da Nobrega, 200, apto 

91, Paraíso, São Paulo, CEP 04001-000, convoca os Associados da ASSOCIAÇÃO 

MOVIMENTO NACIONAL SOU 1 DE 11 MILHÕES DE TRABALHADORES DA CULTURA, para 

participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que se realizará ONLINE no dia 

01 de Agosto de 2022, em primeira chamada às: 20 horas, e em segunda chamada às  

20h30, através do Link: https://meet.google.com/tdv-dvqj-qjz, NOS TERMOS DOS 

artigos 21, inciso IV, 23, 25, 30, inciso I, e 42, §§ 2º e 3º, c/c art. 59, parágrafo único 

da Lei 10.406/02 DO ESTATUTO REGENTE, PARA DELIBERAREM QUANTO A: 

 

1. Destituição do Presidente – Sra. Annelise Maria Godoy 

 

Todas as razões abaixo apresentadas: 

 

- A Presidente solicitou saída do cargo em 29 de maio de 2021 por e-mail informal  

  após 01 ano de mandato, sem chamada de Assembleia, para composição da  

  nova diretoria;  

 

-  Por propor reuniões e chamadas públicas com os profissionais do setor cultural  

   em nome da Associação, sem aviso prévio e consentimento da maioria da  

   diretoria; 

 

https://meet.google.com/tdv-dvqj-qjz


 
 

- Por deliberar de forma unilateral, sem que tenha ocorrido a aprovação da  

  maioria dos membros da diretoria, na contratação de um Advogado; do qual  

  insiste em dizer que foi amplamente divulgado;  

 

- Por contratar um advogado que atua em sua defesa com recursos da  

  Associação, não tendo comunicado a diretoria; 

 

- A Sra. Annelise Maria Godoy passou a copiar um advogado nos e-mails internos  

  da Diretoria da Associação, sem que todos soubessem de sua presença, sem ao  

  menos um aviso de cópia.  

 

- Pela deliberação e movimentação bancária sem o conhecimento por parte da  

  maioria dos integrantes dessa diretoria para pagamentos ao advogado e  

  transferência para sua conta pessoa física; Conforme Extrato do Banco CORA  

  de 01/01/2022 a 21/07/2022 em posse da Diretoria.  

            - Pela sua ausência em mais de 03 reuniões propositalmente, a fim de atrapalhar  

 e prejudicar os trabalhos da Associação; conforme Artigo 28 do estatuto  

 vigente. 

 

- Por deliberar sobre o projeto Boletim de Notícias de propriedade intelectual da  

  Associação em favor, da empresa conveniada CA Produções, a fim de prejudicar  

  o projeto que estava em andamento, com recursos públicos. Conforme  

  documento em posse da Diretoria.  

 

- Por não concluir e avançar algumas ideias e projetos que Sr. Annelise Maria  

  Godoy apresentou e aprovou em assembleia com a diretoria. 

 

 



- Por transferir a título de devolução o dinheiro da Associação para a conta de  

  Carlos Amorim Produções Artísticas Ltda, sem aviso prévio, sem aprovação da  

  maioria da diretoria, 

 

2. Destituição do Conselho Fiscal – Sr. Carlos Amorim 

 

- Em 31 de maio de 2022, o Sr. Carlos Amorim, manifestou sua saída do Conselho  

  Fiscal da Associação, por meio de mensagem de WHATSAPP e nunca mais se  

  manifestou. 

 

- Faltou em mais de 03 assembleias, sem qualquer aviso prévio, conforme o  

  Artigo 28 do Estatuto vigente; 

 

- Paralisou as atividades do Projeto Boletim de Notícias de Propriedade  

  Intelectual da Associação, com motivos não aceitos pela maioria dos  

  integrantes da diretoria, cujos recursos pertencentes ao projeto estão em conta  

  Bancária do Banco do Brasil em nome da CA Produções, conveniada da  

  Instituição, para a sua produção, do qual os diretores da Associação não têm  

  acesso a movimentação financeira, bem como o saldo em conta bancária. 

 

- Diretor não atuante da Associação, só atuou em situações onde tinha interesse  

   próprio.  

 

4. Em sendo aprovado, eleição e posse dos cargos vagos. 

O Edital da Assembleia Geral Extraordinária conforme Artigo 25 do regimento do 

Estatuto, estará disponível no site https://www.sou1de11milhoes.org/ e nos e-mails 

de cada integrante da Diretoria vigente, bem como nos grupos de Mensagens de 

Whatsapp e Telegram, nas Mídias Sociais – Facebook, Instagram e Twitter. 

1. Annelise Maria Godoy - annegodoy2@gmail.com 

2. Ana Luiza Duarte Paes Pradella – analuizapradella@gmail.com 

3. Paulo Barros - paulotan@yahoo.com.br 

4. Tatiana Lucia Barbosa - thyanata@gmail.com 

5. Carlos Amorim - camorim3@gmail.com 

6. Cintia de Almeida – cmalmeida1201@gmail.com 

 

                                                  São Paulo, 25 de julho de 2022 

 

 

ANA LUIZA DUARTE PAES PRADELLA 

VICE-PRESIDENTE 
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