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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da LIGA PAULISTA DE FUTSAL, no uso das atribuições que lhes conferem o
Estatuto da entidade, convoca todas as suas entidades franqueadas, na pessoa de seus
Presidentes, substitutos, ou representantes devidamente credenciados junto a esta entidade,
na forma determinada por seu Estatuto, para a Assembléia Geral Extraordinária, a realizarse no dia 19/07/2017, na sede da LPF, situado na Rua Beneficência Portuguesa, nº 24, 1º
andar, bairro centro, São Paulo – SP às 13:00hs em primeira convocação, com a presença
de metade mais uma das franqueadas, ou, em segunda convocação, as 13:30hs, no mesmo
local e data, com qualquer número das franqueadas convocadas, para deliberarem sobre a
seguinte
ORDEM DO DIA:
1 - Dar conhecimento oficial da carta Renúncia, protocolizada na secretaria da entidade em 29
de maio do ano corrente, do Cargo de Vice Presidente Financeiro, exercido pelo Sr. Ernesto
Sartori, eleito em conformidade com o disposto no artigo 24 do Estatuto da Entidade.
2 - Eleger e dar posse imediata ao novo 1º Vice-Presidente Financeiro da LPF, para
cumprimento do atual mandato, nos termos das letras “a” e “b” do item II do art. 6º do Estatuto
da Liga Paulista de Futsal;
3 - Dar conhecimento oficial do pedido de desfiliação e consequente venda da respectiva
franquia à LPF, da ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL SÃO BERNARDO, datada e
protocolizada em 25/05/2017, subscrita pelo seu Presidente Jurandir Dionísio, que ocupava
também a Presidência do Conselho Fiscal.
4 - Eleger e dar posse imediata a um novo membro do Conselho Fiscal, a fim de atender ao
disposto no artigo 31 do seu Estatuto, considerando a saída da composição do Sr. Jurandir
Dionísio.
Estarão impedidas de representar as filiadas na Assembléia, as pessoas que se enquadrarem
em qualquer das hipóteses listadas no artigo 22 do Estatuto da Liga Paulista de Futsal.

São Paulo, 10 de julho de 2017.

