CONSELHO DELIBERATIVO DO PARANÁ CLUBE - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO VIRTUAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho Deliberativo do Paraná Clube, no uso das atribuições conferidas pelo art. 61, inciso I e art.
63, inciso I do Estatuto Social, convoca as(os) senhoras(os) Conselheiras(os), em dia com suas obrigações perante o
Clube, para REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA.
A convocação em caráter de urgência é necessária pois: o Clube precisa encaminhar ações para termos eleições
(decorrentes da vacância coletiva no Conselho Gestor) e para estabelecermos comissões, comitês ou grupos de
trabalho/projetos para que Conselheiros possam atuar no processo de reconstrução do Clube.
DATA E LOCAL: 18/02/2021, sala de reunião virtual.
HORÁRIO: em primeira convocação às 18:45 horas, e caso não atingido o número mínimo de participates, em
segunda convocação às 19 horas, com qualquer número de Conselheiros(as) presentes a sala de reunião virtual, e
devidamente identificados. A sala de reunião estará aberta as 18:30 horas.
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.
A sala de reunião será identificada previamente aos conselheiros através de e-mail ou grupo de Whatsapp
“Deliberativo Comunicados”.
PAUTA:
•
•

•

Deliberações sobre eleições (Consulta/Parecer Jurídico/Possibilidades) e composição de Comissão
Eleitoral (Art. 118 Estatuto).
Assuntos da mesa:
o Posses de Conselheiros,
o Leitura/Apresentação de ata de posse e estilo da redação e leitura de atas futuras,
o Informações gerais do Conselho Gestor (futebol e situação financeira).
Deliberações e abertura e comissões/comitês/grupos de trabalho&projetos.

P.S.: devido a quantidade de temas serem explicados e deliberados sobre eleições e comissões, o tempo para as
informações gerais do Conselho Gestor e eventuais perguntas será curtíssimo. Logo, solicito que eventuais perguntas
sejam previamente endereçadas para deliberativo@paranaclube.com.br. A mesa encaminhará ao Conselho Gestor
previamente solicitanto que as informações gerais (se possível) endereçem tais temas.
Publique-se no site oficial do PARANÁ CLUBE e remeta-se por via eletrônica, nos termos do Art. 63 do Estatuto Social.
Curitiba, 14 de fevereiro de 2.021.

Renato César Buck Collere - Presidente do Conselho Deliberativo (assinado no original).

