
 

 

 

 

NOTA OFICIAL Nº 25/2019 DE 15/08/2019 

- Deliberações do Congresso Técnico da 2ª etapa do Circuito Máster AVP de Vôlei 30+ 

e 40+ de 2019. 
 

Durante o Congresso Técnico da 2ª etapa do Circuito AVP Máster de Vôlei 30+ e 40+ 

realizada no dia 15 de agosto de 2019, foram deliberadas as seguintes questões: 

 
 

1º) Foi realizado o registro de 16 presentes no Congresso Técnico da Etapa. 
 

2º) Inscrições: 

- Foi recebida de cada representante de equipe, e devidamente homologada a Ficha de Inscrição 

de Atletas que seriam inscritos na etapa do Circuito em suas respectivas equipes. 
 

 

3º) Foi realizado uma exposição sobre questões relacionadas ao regulamento específico da 2ª etapa  

do Circuito AVP Máster de Vôlei 30+ e 40+ de 2019. 
 

4º) Foi solicitado aos(as) representantes de equipes presentes ao Congresso Técnico que 

enviassem no e-mail avp.parana@gmail.com as disponibilidades de ginásios das equipes, para 

realização dos jogos da etapa. 
 

5º) Foram apresentadas todas as equipes inscritas, de acordo com, suas categorias e homologadas 

a realização das categorias 30 e 40+ masculinas. 
 

 

6º) Todas as categorias da etapa do Circuito, serão disputadas em chave única com jogos entre 

todas as equipes durante a 1ª fase e dividida em Séries durante a 2ª fase da Etapa, conforme 

número de participantes. 
 

7º) Foi solicitado aos(as) representantes de equipes presentes no Congresso Técnico que 

enviassem no e-mail avp.parana@gmail.com as fichas de “Inscrições de Atletas” em arquivo, 

conforme listagem homologada em Congresso Técnico, até o dia 16/08/2019. 
 

8º) Foi comunicado a todos os presentes, que a AVP seguirá o que prevê o seu Estatuto Social no 

Capítulo II, artigo 16, inciso 3, e somente poderão participar dos jogos da 2ª etapa do Circuito AVP, 

os(as) associados(as) que estiverem com sua contribuição social anual devidamente pagas.  

Obs.: Foi informado também, que muitos dos boletos emitidos no primeiro semestre e não pagos, 

foram retirados do sistema pelo próprio Banco e que haveria necessidade de ser solicitada a 

emissão de um novo boleto bancário para o pagamento da contribuição social anual. 
 

9º) Foi esclarecido a todos os presentes que os(as) atletas inscritos(as) na equipe que não 

participarem da etapa do Circuito, teriam que ser canceladas as suas inscrições via e-mail 

avp.parana@gmail.com até 10/09/2019, para não serem geradas cobranças de contribuição social, 

caso haja necessidade. 
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10º) Foram expostos os procedimentos relacionados a Inclusão e substituição de atletas, bem como, 

solicitação de transferência de jogos dentro da etapa do Circuito. 
 

11º) Foi comunicado a todos os(as) presentes, que para novos atletas que ingressassem na etapa 

sem terem participado da etapa anterior e que não possuíssem contribuição social anual pendente, 

seria emitido boleto para regularização de sua contribuição social anual. O(a) atleta poderá participar 

normalmente dos jogos da sua equipe, até a data do vencimento do boleto referente a contribuição 

social anual, e após esta data passará a ser cumprido as normativas previstas no item 8º desta Nota 

Oficial 
 

12º) Equipes confirmadas para a 2ª etapa do Circuito AVP: 

 

30+ FEMININO 40+ FEMININO 
AABB - Mambembe 

AABB - Curitiba 

CLUBE CURITIBANO 

APCEF/PR 

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

CLUBE DUQUE DE CAXIAS 

SANTA MÔNICA 

CIA DO VOLEIBOL 

CURITIBA VÔLEI MASTER 

SANTA MÔNICA 

CLUBE CURITIBANO 

CÍRCULO MILITAR DO PARANÁ 

APCEF/PR 

CLUBE DUQUE DE CAXIAS 

 

30+ MASCULINO 40+ MASCULINO 
RENAULT DO BRASIL – A. Colibri 

Associação COPEL Curitiba 

SANTA MÔNICA 

APCEF/PR 

CLUBE DUQUE DE CAXIAS 

CIA DO VOLEIBOL 

PUMAS/AABB 

CLUBE CURITIBANO 

SANTA MÔNICA 

CÍRCULO MILITAR DO PARANÁ 40+ 

CÍRCULO MILITAR DO PARANÁ 50+ 

APCEF/PR 

CLUBE DUQUE DE CAXIAS 

PUMAS/AABB 

 

 

 

 

Curitiba, 15 de agosto de 2019. 

 

 


