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FEDERAÇÃO DESPORTIVA DE SURDOS DO PARANÁ
COMISSÃO DE SURDOATLETAS

NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01

A Federação Desportiva de Surdos do Paraná - FDSP vem tornar público a presente nota de esclarecimento
referente ao resultado da inscrição final de candidaturas para a Comissão de Surdoatletas da FDSP 2021-2025
(CS-FDSP).

Sabemos da importância em cumprir o Regimento Interno da CS-FDSP, porém em atendimento da exigência da
Lei nº 9.615 de 24 de março de 1998, devido a pouca inscrição para preenchimento do número mínimo de
surdoatletas para a representação titular da CS-FDSP, a Diretoria desta Federação decidiu deferir inscrição de
dois surdoatletas, que tinham participado em apenas um evento reconhecida pela FDSP nos últimos 04
(quatro) anos enquanto vinculados a FDSP (por não cumprirem o inciso V do Art. 5º do Regimento Interno).

A justificativa do tal deferimento por decisão da Diretoria da FDSP se dá em razão de ser a primeira Comissão
de Surdoatletas formada pela FDSP para atender a referida legislação, cujo trabalho é pioneiro no Desporto
Surdo Paranaense. A obrigação em criar esta Comissão gerou a insegurança aos surdoatletas em geral no
Estado do Paraná para entender o funcionamento desta CS-FDSP, motivo pelo qual a FDSP recebeu poucos
inscritos. Neste caso, foi necessário o deferimento das duas inscrições em questão para preencher o número
mínimo de vagas dos representantes.

O tal deferimento também se dá por objetivo incentivar aqueles representantes para atuarem na referida
Comissão em defesa de seus surdoatletas e na atuação do movimento surdodesportivo e surdolímpico no
Estado do Paraná.

As dúvidas devem ser enviadas para o e-mail: contato@fdsparana.org.br. Outros casos omissos serão decididos
pela Diretoria da FDSP.

Esperamos contar com a colaboração de mais surdoatletas no decorrer do trabalho desta CS-FDSP, visando à
melhoria de desenvolvimento do Surdodesporto do Estado do Paraná. Sem mais para o momento, desejamos o
sucesso do trabalho à esta CS-FDSP, que iniciará em 01/05/2021, e estamos ao seu dispor para mais contatos.

Curitiba, 05 de abril de 2021.

Anderson Marcondes Santana Junior
Presidente

Federação Desportiva de Surdos do Paraná

Obs.: O documento original se encontra assinado.

mailto:contato@fdsparana.org.br

