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Comunicado Oficial N.° 166/2018 

 
 

Resoluções da Presidência 
 
 
 O Presidente da Federação Paulista de Futebol de Salão, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Estatuto da Entidade e demais legislações esportivas em vigor, 
 
CONSIDERANDO que o atleta MATEUS AUGUSTO SILVA VICTORINO, registro nº 127248-0 na FPFS, 
pertencente a equipe do SEMEL PINDA/CPP/AA FERROVIARIA na disputa do Campeonato 
Metropolitano-Estadual, série A1 – categoria Sub 20, foi punido com cartão vermelho no jogo contra 
a equipe do Primeiro de Maio FC realizado no dia 30/agosto/18; 
 
CONSIDERANDO que o referido atleta deveria cumprir suspensão automática na partida seguinte 
da categoria Sub 20 a ser realizada no dia 05/09/18 e que durante esse período o mesmo não 
poderia atuar por outra categoria até cumprir a suspensão automática na categoria em que foi 
punido (Sub 20), de acordo com o art. 56 das Disposições Iniciais 2018; 
 
CONSIDERANDO que o atleta participou do jogo do Campeonato Estadual – Série A2 na categoria 
Sub 18 no dia 01/09/18 contra a equipe do Ribeirão Pires FC e, portanto, configurou-se como 
participação irregular do atleta; 
 
 
R E S O L VE, após ouvir o departamento técnico: 
 
 
I – DETERMINAR a perda de três pontos para a equipe do SEMEL PINDA/CPP/AA FERROVIARIA na 
classificação do Campeonato Estadual, série A2 – categoria Sub 18, mantendo o resultado da partida 
para todos os efeitos estatísticos. 
 
 

Sem outro particular, dar-se-á ciência a todas as equipes participantes da competição e 
cumpra-se o acima exposto. 
 
 
        São Paulo, 29 de outubro de 2018. 
 
 
                   NILTON C. ROMÃO 
                                                                                                                            Presidente 
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