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 ATA NO 185 1 

  2 

ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DA LIGA DESPORTIVA DE PONTA 3 

GROSSA, REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 2020 4 

Aos quinze dias do mês de outubro de 2020 por meio de reunião virtual, via Google Meet,  5 

na cidade de Ponta Grossa (PR), é realizada a Assembleia Extra Ordinária da Liga 6 

Desportiva de Ponta Grossa, cuja Ordem do Dia (pauta) elaborada para esta Assembleia 7 

é a seguinte: 1) Adiamento da eleição por 30 dias devido ao estado de pandemia. 2) 8 

Definir nova data para inscrição das Chapas para o biênio 2021/2022.  9 

O Sr. Presidente da LDPG, Rodrigo Cristian Bulyk, abre os trabalhos da Assembleia Extra 10 

Ordinária, as 18:30 horas (dezoito horas e trinta minutos), em primeira chamada, e 11 

constatado não haver o quórum regimental, suspende os trabalhos e aguarda o horário 12 

para a segunda chamada. O Senhor Presidente reabre os trabalhos, em segunda 13 

chamada, as 19:00 horas (dezenove horas), na forma regimental e indica o Diretor 14 

Jurídico, Adv. Luís Carlos Almeida, para secretariar a mesma, com a presença dos 15 

associados nominados ao final desta Ata. Na sequência, o Senhor Presidente passa a 16 

Ordem do Dia, sendo colocado para apreciação o item 1 da pauta, a comissão eleitoral 17 

composta pelos senhores Paulo Affonso Moreira; Luiz Carlos de Almeida e Oscar Pereira 18 

Junior indicam a data de 18 de dezembro para a nova data da eleição, diante dos 19 

questionamentos levantados pelos presentes diante da pandemia é colocado em votação, 20 

sendo aprovado por unanimidade dos associados presentes a alteração da eleição para a 21 

data de 18 de dezembro de 2020 por meio de reunião virtual via Google Meet. A seguir, o 22 

item 2 da pauta é colocado em apreciação, o presidente anuncia a necessidade da 23 

alteração da publicação e inscrição das chapas em virtude da alteração da data da 24 

eleição. O presidente sugere a data do dia 15 de dezembro de 2020 como data máxima 25 

para a apresentação das chapas e que a publicação em edital e em jornal seja feita até o 26 

dia 09 de dezembro de 2020 atendendo assim o art.º 17 do estatuto, sendo aprovadas as 27 

alterações das datas  por unanimidade dos associados presentes. 28 

Com o encerramento da Ordem do Dia e sem mais manifestações, é realizada a lavratura 29 

desta Ata e após a leitura a mesma é colocada em discussão e votação, sendo aprovada 30 

por unanimidade dos associados presentes e vai assinada por mim, Luís Carlos Almeida, 31 

Secretário, e pelo Rodrigo Cristian Bulyk, Presidente da mesa, e pelos demais associados 32 

presentes nesta Assembleia Geral Ordinária realizada em 15 de outubro de 2020. 33 

Luís Carlos Almeida (Secretário): ____________________________________________ 34 

Rodrigo Cristian Bulyk (Presidente): __________________________________________ 35 
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Hudson da Cunha Zanoni: __________________________________________________ 36 

Renato João Tauille: _______________________________________________________ 37 

Paulo Affonso Moreira: _____________________________________________________ 38 

Raphael Jonson Serman: ___________________________________________________ 39 

Eduardo Nunes da Matta Junior: _____________________________________________ 40 

Oscar Pereira Junior:  ______________________________________________________ 41 


