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LIGA PETROPOLITANA DE DESPORTOS 

ATA AGEX 

BOLETIM OFICIAL 

A Liga Petropolitana de Desportos, vem por meio deste, divulgar o resultado referente 
aos assuntos debatidos e aprovados na AGEX, conforme Boletim 027, publicado em 

24/06/19, em conformidade com o prescrito no Artigo 15º, parágrafo 1º, no qual teve 
início às 19h30 horas em 2ª convocação, com 1/3 dos Clubes habilitados. 

 
Atualizações no Regimento Interno, no qual foi concedido plenos poderes e autonomia 
para decisões nos arbitrais, assim como o tempo de duração de cada Campeonato. 

 
O RGC será definido por cada modalidade, onde cada uma delas terá o seu 
regulamento e fórmula de disputa decididos nos arbitrais. 

 
A Direção da LPD terá autorização para negociar dívidas anteriores com os Clubes 
desfiliados por inadimplência, porém para uma refiliação, a sua aprovação passará por 
uma assembleia que decidirá pela isenção de valores, porém com algumas 
contrapartidas a serem definidos em assembleia. 

 
As mensalidades, a partir do mês de Agosto deste ano, serão enviadas por boletos, 
através de email. 

 

Os Campeonatos de Futsal, iniciar-se-ão no dia 17 de agosto, nas categorias Sub 9, 11 
e 13, assim como os Campeonatos de Futebol de Campo, nas categorias Sub 11 e 13,  
no qual iniciar-se-ão no dia 18 de Agosto. Seus Arbitrais foram definidos da seguinte 
forma:  Dia 08/07/19 – Arbitral Futsal;  
  Dia 09/07/19 – Arbitral Futebol de Campo. 

 
Os Campeonatos de Futsal Sub 15 e Sub 17, terão o seu Arbitral a realizar-se no dia 
15/07/19 e os Campeonatos de Futebol de Campo, nas categorias Sub 15, Sub 17 e 
Sub 20, no qual o Arbitral dar-se-á no dia 16/07/19. 

 
Pelas circunstâncias em que os Campeonatos não se iniciaram no semestre passado, 

ficou decidido por unanimidade que os Campeonatos de Futsal, será disputado no 
sábado e meio de semana, entre segunda e quinta feira, e os Campeonatos de Futebol 
de campo, será disputado no domingo. 

 

 
 
 

Geraldo Barros 
Presidente da LPD 


