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Circular FEPACAN 005/2019

Foz do Iguaçu, 18 de dezembro de 2019.

Aos Filiados;

Assunto: Taxa de anuidade

Prezados,

A FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM – FEPACAN de acordo

com seu estatuto, art. 65 e seguintes, vem, respeitosamente, informar que as

taxas de cadastro de atletas, Entidades de Prática do Desporto (Associações e

Clubes) permanecerão inalteradas para o ano de 2020, podendo, às associações

que se interessarem, realizar de imediato os depósitos referentes ao ano

vindouro, caso facilite a formalização de prestação de contas junto a órgãos

públicos. Os respectivos depósitos deverão seguir as diretrizes abaixo:

1. As taxas de anuidade para manutenção dos cadastros compreenderão ao
ano de 2020, podendo ser pagas a qualquer momento obedecendo o
sistema progressivo de valores apresentado abaixo:

2. Será adotado o sistema progressivo de valores bimestral, conforme na
tabela 1. Para novos cadastros os valores permanecem os mesmos do
primeiro bimestre durante o ano, tabela 2.

3. *Em virtude da atual situação econômica do País, e como forma de apoio
aos praticantes, a FEPACAN decidiu manter os mesmos valores de 2019.

Tabela 1 – Renovação de Cadastro - Pagamento único anual
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Tabela 2 – Novo cadastro

4. Dados bancários para pagamento: Banco do Brasil – 001, Agência:

32700, Conta corrente: 17.692-3 - CNPJ: 02.342.167/0001-66.

5. Ao efetuar o depósito, o comprovante deverá ser encaminhado para o

email magda.couras@canoagem.org.br identificando nome e CPF para

atletas e nome e CNPJ para associações.

6. Somente poderão participar de eventos do calendário oficial e/ou solicitar

quaisquer documentos, incluindo declarações para o programa Bolsa

Atleta, TOP 2020 e etc, Entidades de Prática e Atletas que estiverem com

o cadastro regular junto à CBCa e FEPACAN.

7. Dúvidas ou esclarecimentos deverão ser encaminhados para

magda.couras@canoagem.org.br ou pelo telefone 045 3027.2051 com

Magda.

Atenciosamente,


