CONSELHO DELIBERATIVO DO PARANÁ CLUBE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO VIRTUAL ORDINÁRIA
O Presidente do Conselho Deliberativo do Paraná Clube, no uso das atribuições conferidas
pelo art. 61, inciso I do Estatuto Social, convoca os senhores Conselheiros, em dia com suas
obrigações perante o Clube, para a REUNIÃO ORDINÁRIA a ser realizada em meio virtual, na data
abaixo designada, e com a seguinte pauta:
DATA E LOCAL: 18 e 19 de janeiro de 2.021, salas de reuniões virtuais.
HORÁRIO: em convocação única às 19h do dia 18/01, com qualquer número de membros do
Conselho Deliberativo presentes a sala de reuniões virtuais, e devidamente identificados.
PAUTA:
Dia 18/01/21
1. Assuntos da mesa.
2. Posse aos membros do Conselho Fiscal eleitos em 21/12/2020 e apresentação do seu
Presidente e secretário.
3. Posse aos membros do Corpo Transitório eleitos em 21/12/2020.
4. Suspensão dos trabalhos.
Dia 19/01/21
5. Eleição para a Mesa Diretora do Conselho Deliberativo gestão 2021 a 2023 através da
sala de votações.
6. Posse da nova mesa Diretiva.
Notas - A. O acesso a sala de reuniões virtuais será através de cadastramento antecipado que
solicitamos seja feito no aplicativo conforme instruções do Anexo “PROCEDIMENTOS”
B. Convocação extraordinária feita em caráter especial em atendimento ao § 1º do Art.
63 do Estatuto vigente em razão da necessidade da posse.

Publique-se no site oficial do PARANÁ CLUBE e remeta-se por via eletrônica, nos termos do artigo
63 do Estatuto Social.

Curitiba, 14 de janeiro de 2.021.

Délcio Adolfo Fiedler
Presidente em Exercício do Conselho Deliberativo
(assinado no original)
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PROCEDIMENTOS PARA POSSE E ELEIÇÃO DA MESA

Em razão das peculiaridades de uma reunião de posse e eleição da mesa diretiva do
Conselho Deliberativo para o triênio 2021/2023, segue o explicativo quanto a sequência
e aos procedimentos que serão aplicados para atendimento do Estatuto Social e de nossas
necessidades prementes e que serão desenvolvidos por dois dias:
Dia 18/01/21 – 19:00h
Acesso a sala de reuniões – Será através do aplicativo Microsoft Teams, que deverá ser
baixado no computador, tablet ou smartfone e fazer seu cadastramento, havendo
dificuldades usar o suporte https://support.microsoft.com/pt-br/teams que facilita
sobremaneira.
Importante fazer o cadastramento antecipadamente, no dia 17 todos receberão via e-mail
o convite para acesso a sala de reuniões.
Abertura Solene – Pelo Presidente da mesa e palavra dos representantes dos poderes
internos do Paraná Clube.
Posse Conselho Fiscal - Chamada nominal e apresentação do Presidente e Secretário
escolhidos pelos eleitos.
Posse Corpo Transitório do Conselho Deliberativo - Chamada nominal
Candidatura das Chapas concorrentes ao pleito de mesa Diretiva 1. Após a posse as Chapas interessadas em concorrer ao pleito, devem ser
apresentadas pelos respectivos candidatos a Presidente que poderá apresentar
seus pares e sua plataforma de trabalho pretendida (5 minutos cada chapa).
2. As Chapas inscritas poderão indicar um fiscal para acompanhar o desenrolar das
votações e o escrutínio final.
Suspensão dos trabalhos – Suspensão da reunião para preparação das eleições
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Dia 19/01/21 – 9:00h as 18:30h
Reinício da Reunião com eleição para mesa Diretiva - Será possível através do Portal
Eleição On-Line com a senha que será enviada junto ao convite no dia 17.
Escrutínio final – 18:30h com acompanhamento dos fiscais e dos candidatos à
Presidência.
Acesso a sala de reuniões - 19:00h – Novamente através do aplicativo Microsoft Teams,
concluiremos a reunião do dia anterior.
Promulgação do resultado da votação – Apresentação da planilha final de votação.
Posse da mesa Diretiva - Concluído o pleito a nova mesa Diretiva toma posse
imediatamente e assume os trabalhos da sessão.

NOTAS –
1. Para votação serão considerados “Conselheiros em dia com suas obrigações perante
o Clube”, a adimplência até o mês de dez/2020 e para os já Conselheiros também
a taxa de Conselheiro 2019, pagas até as 12 horas do dia 16/01/21.
2. Dúvidas ou dificuldades de acesso em qualquer sala entrar em contato com
deliberativo@paranaclube.com.br
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