NOTA OFICIAL Nº 07/2019
O Presidente da Federação Mineira de Futebol de Salão – F.M.F.S., no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo estatuto da entidade e demais legislações esportivas em vigor,
RESOLVE:
Tornar publico as decisões da Assembléia Geral, realizada no dia 23/02/2019 no auditório da
ACIP / CDL na cidade de Patrocínio - MG
I – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
A Assembléia Geral Ordinária teve inicio as 09:00 horas (nove horas), em segunda convocação
conforme previsto no edital constante em nota oficial n°61/2018, considerando-se a
identificação dos representantes que assinaram o termo de presença. O senhor Presidente da
Federação Mineira de Futebol de Salão (FMFS) Jose Raimundo de Carvalho, após a leitura do
edital de convocação, solicitou aos presentes a indicação de um dos representantes para atuar
como Presidente da Assembléia, cumprindo-se o estatuto da Federação Mineira de Futebol de
Salão, tendo sido indicado por unanimidade o Senhor Fabio Mozelli, representante da equipe
do Patrocínio Tenis Clube. O Senhor Presidente Fabio Mozelli solicitou-se que o Senhor André
Joaquim de Oliveira Lima, exercesse a função de secretario. A seguir foram prestadas as
informações referente a pauta; discutir e votar o relatório, balanço patrimonial e balancete geral
das atividades financeiras e administrativas do exercício do ano de 2018. Não ocorrendo
qualquer contestação, os relatórios foram aprovados por aclamação. Seguiu-se o
agradecimento do Senhor Fabio Mozelli, Presidente da Assembléia, dando por encerrada a
Assembléia Geral Ordinária.
II – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
As 10:00 (dez) horas do dia 23 (vinte e três) de fevereiro de 2019, sob a presidência do Sr.
Jose Raimundo de Carvalho, presidente da Federação Mineira de Futebol de Salão, foi
realizada mais uma reunião da Assembléia Extraordinária, para tratar dos seguintes assuntos:
Certames Nacionais, Calendário 2019, Sediamento, Regulamento Geral da temporada 2019 e
Assuntos Gerais, que contou ainda com a participação na mesa dirigente, dos senhores o
diretor de Arbitragem Sr. Mauricio Antonio Lopes e o Assistente Técnico Sr. Guilherme Tadeu
Barbosa Henriques. Foram discutidos os assuntos abaixo destacados:
1 – Certames Nacionais: Usando da palavra o Assistente Técnico Senhor Guilherme Tadeu
Barbosa Henriques, informou a todos as competições nacionais nas quais teremos
representantes do nosso estado.
2 – Calendário 2019: Foi apresentado o calendário do Campeonato Estadual da temporada
2019, onde a proposta da federação era manutenção da forma de disputa da temporada de
2018 com somente semifinal e final, sendo 4(quatro) equipes do Interior e 4(quatro) equipes do
Metropolitano, caso uma equipe do Interior desista será convidada a equipe 5° colocada do
Campeonato do interior e assim sucessivamente, caso uma equipe do Metropolitano desista
será convidada a equipe 5° colocada do Campeonato do interior e assim sucessivamente.
3 – Sediamento: Foram apresentados os critérios para sediamento, tais como os horários para
realização dos jogos. Alterando apenas os horários dos jogos de sábado de 13:00 as 20:00.
4 – Regulamento 2019: Foi proposto pela FUTEL – Fundação Uberlandense de Turismo,
Esporte e Lazer através do Sr. Gilvan Guimaraes Fernandes que o Campeonato Estadual das
categorias: Sub 09 ao Sub 15 fosse dividido em Quartos nos moldes do Campeonato Estadual
Sub 09 ao Sub 15 na temporada de 2018. Devido ao não consenso entre as equipes foi
colocado em votação com as seguintes propostas: 1° proposta citada acima pelo Sr. Gilvan
Guimaraes Fernandes e a 2° proposta do Clube de Campo Beira Rio representado pelo
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Sr. Rossine Roberto Arantes de extinção dos Quartos nas categorias Sub 09 ao Sub 15
Masculino. Diante das 2 propostas colocadas tivemos a seguinte votação: Quartos do Sub 09
ao Sub 15 Masculino: (10 votos). Cruzeiro Esporte Clube, Minas Tenis Clube, Minas Tenis
Náutico Clube, Olympico Club, Prefeitura de Pitangui, Tropical Tenis Clube, FUTEL – Fundação
Uberlandense de Turismo, Esporte e Lazer, Praia Clube, Patrocínio Tenis Clube e Miramar
Esporte Clube do Operário. Extinção dos quartos nas categorias Sub 09 ao Sub 15
Masculino: (6 votos). Programa de Humanização e Assistência Social - Pro Humanos,
Catígua Tenis Clube, Prefeitura de Prata, Clube Passense de Natação, Clube de Campo Beira
Rio e Associação Montealegrense de Futsal. Sendo aprovada a manutenção dos quartos
nas categorias Sub 09 ao sub 15 Masculino para as temporadas de 2019 e 2020.
Foi colocado em votação o quantitativo Maximo de atletas relacionados em sumula no
Campeonato Estadual do Sub 09 ao Sub 15; Maximo de 20 atletas: (8 votos) Cruzeiro
Esporte Clube, Olympico Club, Minas Tenis Clube, Minas Tenis Náutico Clube, Prefeitura de
Pitangui, Tropical Tenis Clube, Clube Passense de Natação e Miramar Esporte Clube do
Operário. Máximo de 15 atletas: (8 votos) Programa de Humanização e Assistência Social Pro Humanos, Catígua Tenis Clube, FUTEL – Fundação Uberlandense de Turismo, Esporte e
Lazer, Praia Clube, Prefeitura de Prata, Patrocínio Tenis Clube, Clube de Campo Beira Rio e
Associação Montealegrense de Futsal. Devido ao empate entre as propostas foi realizado um
sorteio onde a proposta Máximo de 15 atletas foi a sorteada e definida para as temporadas
de 2019 e 2020.
Ficou decidido que a o prazo Maximo para confirmação de participação no Campeonato
Estadual será 31/07/2019.
5 – Assuntos Gerais: Foi proposto pelo representante do Minas Tenis Clube, Sr. Rodrigo
Guimarães Lima que a pontuação do Troféu Joventino de Pinho Tavares para o ano de 2019
seja revista através de um estudo beneficiando a equipe que tenha maior número de títulos,
participação em certames nacionais, sediamento e não a equipe que disputa mais categorias.
Foi proposto pelas equipes que a federação através de uma vistoria em todos os ginásios se o
mesmo há condição ou não de ter jogos oficiais.
Foi proposto pelo representante do Minas Tenis Clube, Sr. Rodrigo Guimarães Lima que a
federação libere uma equipe com o mesmo CNPJ que dispute o Campeonato Metropolitano
com as equipes “A” e “B” sendo que a equipe “B” seria apenas com atletas de primeiro ano.
Foi proposto pelo representante do Minas Tenis Clube, Sr. Rodrigo Guimarães Lima que as
competições das categorias Sub 20 e Adulto Masculino aconteça durante todo ano e que
nessas categorias as reuniões especificas seja realizadas no mesmo dia, horário e local.
Ficou definido que para a etapa final do Campeonato Estadual em todas as categorias, a
equipe sediante devera providenciar uma estrutura para o back drop, máquina e papel picado
para premiação final, sendo essas despesas custeadas pelas equipes envolvidas na fase final.
Ficou definido para a etapa final dos Campeonato Metropolitano e Campeonato do Interior em
todas as categorias que a equipe sediante devera disponibilizar microfone, som e banner para
premiação final.
O chaveamento para a fase semifinal do Campeonato Estadual ficou definido na seguinte
forma conforme a temporada de 2018.
Chave A – 1° colocado do Interior – 2° colocado do Metropolitano – 3° colocado do
Metropolitano e 4° colocado do interior.
Chave B – 1° colocado do Metropolitano - 2° colocado do Interior – 3° colocado do
Interior e 4° colocado do Metropolitano.
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1ª rodada
Chave A
1° colocado do Interior x 4° colocado do interior
2° colocado do Metropolitano x 3° colocado do Metropolitano
Chave B
1° colocado do Metropolitano x 4° colocado do Metropolitano
2° colocado do Interior x 3° colocado do Interior
2ª rodada
Chave A
1° colocado do Interior x 3° colocado do Metropolitano
2° colocado do Metropolitano x 4° colocado do Interior
Chave B
1° colocado do Metropolitano x 3° colocado do Interior
2° colocado do Interior x 4° colocado do Metropolitano
3ª rodada
Chave A
1° colocado do Interior x 2° colocado do Metropolitano
3° colocado do Metropolitano x 4° colocado do Interior
Chave B
1° colocado do Metropolitano x 2° colocado do Interior
3° colocado do Interior x 4° colocado do Metropolitano

Belo Horizonte, 26 de Fevereiro de 2019.

José Raimundo de Carvalho
Presidente
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