EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da Associação de Voleibol do Paraná - AVP, no gozo de suas
prerrogativas estatutárias (Estatuto Social, Título VII, Art. 45, item VI), convoca a todos(as)
os(as) Associados(as) para a Assembleia Geral Extraordinária, por meio eletrônico e de forma
“ONLINE”, a realizar-se-á no próximo dia 23 de fevereiro de 2022, quarta-feira, na
plataforma de videochamadas do Google Meet, às 21h em primeira convocação, atendido
quórum previsto no Estatuto Social, e às 21h30, em segunda convocação, com qualquer
número de associados(as), para deliberar a seguinte ordem do dia:
1.
Leitura, discussão e votação da ata da Assembleia anterior;
2.
Anuidade 2022;
3.
Organização das competições Máster de 2022;
4.
Questões Gerais do Projeto AVP Social de Voleibol;
5.
Assuntos Gerais.
Para a participação na Assembleia Geral Extraordinária “ONLINE” da AVP Paraná, o
Associado(a), deverá enviar um e-mail de solicitação do link e instruções de acesso à sala de
videochamada do Google Meet da Assembleia, para o endereço (avp.parana@gmail.com).
Neste e-mail, deverão conter o nome completo do(a) associado(a) solicitando o link de
participação e o seu RG.
Após a participação na Assembleia da AVP, o(a) Associado(a) deverá encaminhar até o
dia subsequente, um e-mail de remetente pessoal para o endereço eletrônico da AVP Paraná
(avp.parana@gmail.com) contendo o seguinte conteúdo:
Eu, (nome do(a) associado(a)), portador do RG nº (XXX), declaro para devidos fins, que
participei remotamente da Assembleia Geral Extraordinária “Online” da Associação de Voleibol
do Paraná no dia 23 de fevereiro de 2022, estando ciente de todos os conteúdos apresentados
e debatidos durante a Assembleia e de acordo com o registro da “Ata” nesta serventia.
Curitiba, 10 de fevereiro de 2022.
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Ronei Magalhães Cucio
Presidente – AVP
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