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RESOLUÇÃO n. º 037/2019 

 

                     

 

Ref. Prorrogação Prazo de inscrição de atletas femininos de categoria de Base (Sub 07 ao 

Sub 11) em competições do naipe masculino  

 

 

 

A Federação Paranaense de Futebol de Salão – FPFS, por intermédio de presidente, 

no uso de suas atribuições legais, notadamente o previsto no art. 217 da CF, e em atenção ao 

prazo de inscrição para o Campeonato Paranaense de Categorias de Base, o qual findará no 

próximo dia 20/07/2019, esclarece e DETERMINA: 

 

CONSIDERANDO a Resolução de nº 035/2019 emitido em 17/07/2019 em que esta 

Entidade de Administração do Desporto autorizou a participação de atletas do sexo feminino nas 

competições masculinas nas categorias Sub 07 ao Sub 11, pelos fatos elencados no documento 

acima citado. 

 

 

CONSIDERANDO que no Regulamento Específico das Categorias de base o prazo final 

para inscrição de atletas é a data de 20/07/2019, situação que de maneira geral não será alterada. 

 

CONSIDERANDO também que a autorização para inscrições de meninas nas 

competições masculinas somente se deu em 17/07/2019, o que poderia inviabilizar a inscrição de 

algumas atletas, por falta de tempo hábil para providenciar a documentação necessária. 

 

CONSIDERANDO ainda a autonomia desta Federação consubstanciada no art. 217 da 

Constituição Federal, visto que tem a prerrogativa de regular suas competições consoante 

entenda ser melhor para o desporto, sempre observando a legislação federal que disciplina esta 

matéria, não podendo colidir com a mesma, mas buscando sempre ser o mais democrática 

possível, notadamente quando trata-se de matéria afeta à crianças que estão na iniciação da 

prática desportiva. 

 

CONSIDERANDO portanto o objetivo desta Federação acima mencionado, que é de 

fomentar a prática da modalidade, oportunizando sua prática ao maior número de pessoas 

possível, para isso podendo elastecer algumas premissas, mas jamais contrariando Leis e 
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Regulamentos Federais, dentre os quais cite-se a Lei 8.069/901 (ECA), primando pela sua 

condição física e seu desenvolvimento. 

 

DIANTE DAS CONSIDERAÇÕES acima expostas, RESOLVE: 

 

  

a. Que o prazo para inscrição de até 4 (quatro) atletas femininas nas Categorias 

SUB 07 até o SUB 11 masculino será prorrogado até o dia 03/08/2019. 

 

b. Que para as demais categorias, independente do naipe, não há qualquer 

prorrogação, tampouco abrir-se-á qualquer outra exceção além da prevista na 

alínea acima. 

 

c. Dê-se ciência  URGENTE às todos os filiados que disputam as categorias SUB 

07 a Sub 11. 

 

 

d. Revogam-se todas as disposições em contrário. 

 

Curitiba/PR, 19 de julho de 2019. 

 

 

 

Assinado Digitalmente 

Jesuel Laureano Souza 

Presidente da FPFS 

 

               

                                                           
1 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm 
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