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LIGA PETROPOLITANA DE DESPORTOS 

REMARCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA 

GERAL FISCAL 

AGEF 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

Devido a não realização de uma partida para o encerramento do Campeonato Municipal de Futsal de 

2019, que foi adiada para este mês de fevereiro, em vista das fortes chuvas no dia da partida, e que a 

competição é preponderante para elaborar o relatório esportivo anual, se faz necessário a remarcação 

da Assembleia Geral Fiscal – AGEF. 

 

O Presidente da LPD, em conformidade com o prescrito nos artigo 31 do Estatuto da Entidade, vem 

convocar os Clubes Filiados para a Assembleia Geral Fiscal – AGEF, que se realizará na Sede da 

Entidade, no dia 20 de fevereiro de 2020, às 18:30 horas em primeira convocação com 2/3 (Dois 

terços) dos clubes habilitados ou às 19:00 horas em segunda convocação com 1/3 dos clubes habilitados 

para deliberação da seguinte PAUTA: 

 
A) Examinar o relatório anual das atividades administrativas e financeiras apresentado pela Diretoria. 

B) Julgar, mediante parecer do Conselho Fiscal, a gestão econômico-financeira do exercício findo 

(2019). 

C) Referendar a Proposta orçamentária anual; 

 
Observados os mesmos procedimentos prescritos para AGEL nos termos do art 24º §2º quanto a Lista 

de presença, verificação de quórum, lavratura de Ata. A CONDIÇÃO DE VOTANTE nos termos dos 

arts. 9º e art. 11º, bem como o QUORUM e o PESO DOS VOTOS apurados na forma do art. 12º e 

art. 13º, II. 

 

Estarão aptos a votar os clubes abaixo relacionados, com seu respectivo peso de voto. Vale ressaltar que 

apenas poderão exercer seu direito de voto os clubes que estejam em dia com a mensalidade da LPD, 

devendo todo e qualquer débito ser quitado até o dia 19/02/2020. 

 

O relatório, balancetes e parecer do conselho fiscal estarão disponíveis na data acima na secretaria da 

entidade para que todos tenham acesso a documentação. 

 

Clubes votantes e peso de votos: 

 

Carangola FC 2 

EC Cascatinha 1 

Coronel Veiga FC 2 

EC Corrêas 4 

Laginha FC 5 

Palmeira FC 3 

Petropolitano FC 3 

Serrano FC 4 

EC Vera Cruz 2 

SC Internacional 2 

SC Magnólia 2 

 

 
 

Atenciosamente 

Geraldo Barros 

Presidente 
 


