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Edital de Convocação 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

Ficam convocadas, de acordo com os artigos 27 a 34 do Estatuto da FPDU, as suas filiadas a seguir 
nominadas, com direito a voto, na pessoa de seus representantes legais ou representantes 
credenciados: FAE - Curitiba; FAG - Cascavel; FACULDADES GUAIRACÁ - Guarapuava; 
UNIVERSIDADE POSITIVO - Curitiba; PUC - Curitiba; UEL -Londrina;  UEM - Maringá;  UEPG - Ponta 
Grossa;  UFPR - Curitiba;   UNICENTRO - Irati; UNICESUMAR - Maringá; UNICURITIBA - Curitiba; 
UNIOESTE - Cascavel; UNIPAR -Cianorte, da mesma forma o representante dos atletas nos termos 
do artigo 6º, parágrafo único, para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se na Rua 
Brigadeiro Franco, 1180 - Mercês - Curitiba - Paraná - CEP: 80430-210, no dia 28/02/2018, às 
10h00min em primeira convocação, com a presença da maioria simples dos convocados, e em 
segunda convocação, após uma hora às 11h00min, será necessário o voto concorde de dois terços 
dos presentes à Assembleia, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria 
absoluta das filiadas acima nominadas, ou com menos de um terço nas convocações seguintes, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 

1 – Alteração do Estatuto da FPDU em seu Artigo 23 - Parágrafo Único: 
Redação no estatuto atual: 
Parágrafo Único: São inelegíveis para o cargo de presidente, na eleição que o suceder, seu cônjuge 
e seus parentes consanguíneos ou afins até o 2º (segundo) grau ou por adoção. 

Alteração proposta: 
Parágrafo Único: São inelegíveis para qualquer cargo, em eleição ou sucessão, o cônjuge do 
candidato à presidência ou dirigente máximo da entidade ou, em caso de sucessão do presidente 
ou do dirigente máximo da FPDU, seu cônjuge e seus parentes consanguíneos ou afins até o 2º 
(segundo) grau ou por adoção.  
 
2 – Alteração do Artigo 50 que se refere aos símbolos, bandeiras e uniformes.  

Curitiba, 22 de janeiro de 2018. 
Ney De Lucca Mecking 
Presidente da FPDU 


