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Circular nº 033/2018 

 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 
 
 O Presidente da Federação Paulista de Futebol de Salão, de acordo com as disposições 
estatutárias,  C  O  N  V  O  C  A   os clubes das séries A1 e A2 – categorias de Base e Iniciação 
masculinas, participantes das competições promovidas e organizadas por esta entidade no ano de 
2018 para, através dos respectivos presidentes ou representantes legais devidamente 
credenciados por autorização assinada pelo próprio presidente, comparecerem à Assembléia 
Geral Extraordinária a ser realizada no dia 29 de outubro de 2018 – segunda-feira – as 14h30, em 
primeira chamada com a maioria dos clubes (cinquenta por cento mais um) ou, em segunda 
chamada, as 15h00 com os representantes dos clubes que estiverem presentes, na sede da FPFS, 
sita à Rua Beneficência Portuguesa, 24 – 6º andar, para deliberarem sobre a seguinte  
 

Ordem do Dia: 
 

a) Discutir e votar sobre a manutenção ou alteração das faixas etárias das categorias de 
Iniciação e Base masculinas: 

 

Proposta 1: Manutenção da Faixa Etária atual: 
  Categorias de Iniciação: Sub 08, sub 09 e Sub 10  

                       Categorias de Base: Sub 12, Sub, 14, Sub 16 e Sub 18.  
 

Proposta 2: Alteração das Faixas Etárias para entrar em vigor em 2020: 
   Categorias de Iniciação: Sub 08 e Sub 09 
   Categorias de Base: Sub 11, Sub 13, Sub 15 e Sub 17. 
 
ATENÇÃO: 
 
 A participação na Assembléia Geral Extraordinária é facultada a apenas 1 (um) dirigente 
por equipe. Na falta do presidente o representante deverá apresentar uma Autorização em 
papel timbrado do clube assinada pelo respectivo presidente. 
 
 Sem outro particular, contamos com o comparecimento de todos. 
 
 
       São Paulo, 09 de outubro de 2018. 
 
 
             NILTON CIFUENTES ROMÃO 
                 Presidente 
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