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CIRCULAR N. 013/2020
O Presidente da Federação Paranaense de Futebol de Salão – FPFS, juntamente com os
representantes legais de todas as Entidades de Prática Desportivas pertencentes à Divisão do
Futsal Estadual (Série Prata) 2020, com base na autonomia que está preconizada no art. 217, I da
Constituição Federal, e ainda no Art. 1º da Lei nº 9.615/98, bem como nos Estatutos da FIFA, e
ainda e em atenção aos desdobramentos e notícias referentes à evolução do COVID-19 (Corona
Vírus), vem por meio deste documento, INFORMAR.
CONSIDERANDO as atribuições desta Entidade de Administração do Deporto, quais sejam, de
promover, fomentar, dirigir e administrar a modalidade em todo o território estadual, primando
sempre pela melhoria das competições, visando por obvio o fortalecimento de seus filiados, sem
descuidar do bem estar e da saúde de todos.
CONSIDERANDO que compete a esta Federação o regramento de suas competições, bem como a
redação do Regulamento Geral das Competições, normativa que dá suporte aos demais
regulamentos, sendo de observância compulsória a todas entidades que disputam suas competições.
CONSIDERANDO a caracterização do COVID-19 (Corona Vírus) como situação pandêmica de
repercussão internacional.
CONSIDERANDO reunião realizada no dia 04/05/2019 (segunda-feira) as 18h00min com as 11
(Onze) equipes que compõe o Campeonato Paranaense Serie Prata Sicredi 2020, onde de forma
unânime todos os representantes votaram por definir o retorno desta competição no mês de agosto
de 2020.
DIANTE das premissas acima indicadas, o Presidente desta Entidade Regional de Administração
do Desporto, em conjunto e em nome dos representantes das Entidades de Prática Desportiva
infraindicadas, RESOLVE:
INFORMAR a todas as equipes do Campeonato Paranaense Serie Prata Sicredi 2020, que o
começo da competição se dará no mês de agosto do ano de 2020, mas antes será marcada
reuniões com as 11 (Onze) equipes nos meses de junho e julho para acompanhamento do
quadro da pandemia e definição da programação de retorno.
Comuniquem-se as Entidades de Prática Desportiva.
Curitiba, 05 de Maio de 2020.
Assinado Digitalmente
Jesuel Laureano Souza
Presidente da FPFS

