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Nota Oficial da Diretoria Técnica nº 008/2017
Súmula: Convida os representantes esportivos para a
reunião anual da LSNPD e dá outras providências.
A Diretoria Técnica da Liga Sul Norte Pioneiro de Desportos, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Regulamento Geral, Regulamento Técnico das modalidades e
Estatuto Geral,
a) CONSIDERANDO a necessidade de realizar reunião técnica com os filiados e
demais interessados em participar das competições da LSNPD na temporada 2018;
b) CONSIDERANDO a necessidade de apresentar a todos as metas e objetivos
para a próxima temporada;
RESOLVE
Art. 1º CONVIDAR todos os dirigentes esportivos dos municípios da região Norte
Pioneiro e Sul do Paraná à participarem da 2ª Assembleia Geral da LSNPD do ano de 2017, onde
serão tratados os seguintes assuntos:
- Apresentação dos resultados de 2017;
- Apresentação das metas e objetivos para 2018;
- Apresentação e discussão do calendário esportivo da LSNPD/2018;
- Apresentação dos custos para a temporada 2018;
- Apresentação e discussão do regulamento técnico;
- Definição das sedes das etapas;
Art. 2º A assembleia será realizada no dia 18 de novembro (sábado) às 09:00
horas na cidade de Santo Antonio da Platina, sito na UPE CLUBE DE CAMPO, Rua Antonio Felício
Mascaro, 1.
Art. 3º Os municípios, clubes e demais entidades desportivas deverão indicar
seu(s) representante(s) e informar à presidência da LSNPD através do telefone nº (43) 9 9154-9936
(Prof. Ataíde), o número de representantes para que possamos nos organizar com relação ao espaço
necessário para a reunião.
É o que determina,
Cumpra-se.
Santo Antonio da Platina, PR, 10 de novembro de 2017.

Erik Sunao Tanaka
Coordenador Técnico da LSNPD

