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Comunicado Oficial N.° 055/2019 

 

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, 
 
 
 I – CONSIDERANDO que a equipe de Oficiais de Arbitragem ao vistoriar o Ginásio Esportivo Duque de 
Caxias, local da partida entre  A.UNIÃO SANTISTA/GUARUJÁ  X  TABOÃO FUTSAL, válida pelo 
Campeonato Paulista/Penalty – categoria Principal Masculino, no dia 24/04/19, constatou que o piso 
estava bem avariado possuindo 9 (nove) buracos espalhados pela superfície de jogo, além de iluminação 
deficiente; 
 
II – CONSIDERANDO que a equipe visitante, apesar do estado precário do piso da quadra, concordou 
em jogar, uma vez que já estava no local e havia efetuado pagamento das despesas de viagem; 
 
 

R E S O L V E, após ouvir o departamento técnico:  

 
I – DECLARAR, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 11º das Disposições Iniciais 2019, que o 
Ginásio Duque de Caxias – Tejereba sem condições para exercer o mando de jogo até que o piso seja 
regularizado e um nova vistoria seja realizada no local; 
 
II – COMUNICAR a equipe A.UNIÃO SANTISTA/GUARUJÁ sobre o acima exposto e solicitar que a direção 
da equipe indique outro(s) ginásio(s) para exercer o mando das partidas a serem realizadas nos dias 
01/05/19 contra a equipe do SC Corinthians Paulista e no dia 15/05/19 contra a equipe da AA Praia 
Grande/Ocian Praia Clube/MRW. 
 

 
 Sem outro particular, seja dada ciência as equipes envolvidas na competição e cumpra-se o 
acima exposto. 

 
        São Paulo, 29 de abril de 2019. 
 
                   NILTON C. ROMÃO 
                                                                                                                            Presidente 
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