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Nota Oficial Nº 09/2015
O Senhor Presidente da FMFS, fazendo uso de suas atribuições, RESOLVE:

Tornar público as decisões da ASSEMBLÉIA GERAL, reunião realizada no dia 28/02/2015,
sendo:

I- ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Aprovação, por aclamação, das contas (exercício financeiro) e do relatório Administrativo,
social e técnico, bem como do relatório dos órgãos judicantes (Tribunal de Justiça Desportiva
=TJD= e Comissão Disciplinar =CD=), relativos ao ano de 2.014, apresentados aos filiados
com antecedência acima de dez (10) dias.
II- ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Definições:
1 – Situação do Futsal Nacional: O Presidente Marcos Madeira, fez uma breve
explanação sobre a situação que a CBFS vem passando. Ele fez um relato do ano de 2014,
onde foram reprovadas as contas da CBFS e culminou com a renuncia do então Presidente
da entidade Dr. Aécio de Borba e seu vice Presidente Vicente Piazza. Após esse fato
assumiu o comando da entidade o Sr. Renan Pimentel Tavares de Menezes e vice
presidente a Dr. Louise Anne Vale Bebê. Minas Gerais vem liderando um grupo de 18
federações que não querem o Sr. Renan como presidente, sendo assim foi realizada uma
Assembléia no final do mês de novembro de 2014, onde o restante da diretoria foi
destituída. A ATA da referida assembléia foi registrada em cartório, mas os mesmos não
querem reconhecer a destituição. O Sr. Marcos Madeira afirmou que enquanto não houver
eleições reais na CBFS o grupo não irá descansar.
2 – Resultados Departamento Técnico: O Sr. Paulo Ladeia, usando da palavra,
apresentou alguns números referentes à Inscrição de atletas e numero de jogos no período
compreendido entre 2011 a 2014, período em que foi iniciado o processo de informatização
dos bancos de dados da Federação Mineira e iniciou-se a proposta de aumentar o numero
de participação de entidades e atletas nos campeonatos, principalmente com o aumento do
numero de equipes no Campeonato Estadual.
3 – Calendário 2015: Foi apresentado o calendário da competição 2015, onde as
competições do Campeonato do Interior e Metropolitano terão inicio na primeira quinzena de
abril e termino da 2º quinzena de setembro. O Campeonato Estadual ser[a realizado entre a
primeira quinzena de outubro e a ultima quinzena de novembro.
4 – Reuniões Especificas: Ficou definido que as inscrições para as competições:
Campeonato do Interior e Campeonato Metropolitano terão suas inscrições prorrogadas até
a data das Reuniões Especificas, sendo dia nove (09) de março as 15:00 horas reunião
especifica das categorias Sub 11, Sub 13 e Sub 15 Masculina do Campeonato
Metropolitano, dia dez (10) de março as 15:00 horas reunião especifica das categorias
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Sub 17, Sub 20 e Adulto Masculina do Campeonato Metropolitano, dia doze (12) de março
as 15:00 horas reunião especifica de todas as categorias Femininas do Campeonato
Metropolitano, dia quatorze (14) de março as 09:00 horas reunião especifica das categorias
Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 17, Sub 20 e Adulto Masculina do Campeonato do Interior e
dia quatorze (14) de março as 12:00 horas reunião especifica todas as categorias Feminino
do Campeonato do Interior. Estadual Sub 20 e Adulto Masculino: no dia quatorze (14) de
março, após realização da reunião especifica do Masculino Interior, será discutida a forma
de disputa dos Campeonatos Estaduais Sub 20 e Adulto Masculino, onde deverão participar
os representantes das equipes da Capital e Interior.
5 – Sistema de Gestão Informatizada: Foi apresentado pelo Sr. Paulo Ladeia, aos filiados
participantes a possibilidade de utilizar o sistema de gestão para processar transferência de
atletas, em substituição das cartas liberatórias, seria enviada uma solicitação para o sistema
de um filiado para outro, sendo confirmada a liberação através de apenas 1 (um) clique na
tela inicial do atleta. Foi aprovado por todos o procedimento. Após a provação foi reforçado
pelo departamento técnico da Federação alguns detalhes para o preenchimento das
inscrições de atletas no ano de 2015, sendo obrigatória a utilização de CPF, entre outros
lembretes quanto a alguns erros comuns no preenchimento das fichas. Financeiro:
informado pela Federação, que o controle financeiro iria ser realizado através do Sistema
Online, onde todos os lançamentos serão atualizados para os filiados. Documentação: foi
proposto pelo Sr. Adeodato Rosa, a utilização de documentos oficiais com foto para que os
atletas e membros de comissão técnica fossem identificados na sumula, onde foi aprovado
por todos que seria permitida a utilização da copia colorida ou original da Carteira de
Identidade – RG, Carteira de Motorista, Passaporte, Carteira de Trabalho na sua nova
versão e carteira de Identificação profissional. Para os profissionais que irão trabalhar nos
jogos, será aceita a cédula de identificação profissional e em caso de estar vencida o
comprovante de pagamento da anuidade de 2015 Melhorias: além das determinações
aplicáveis para o ano de 2015, ficou acertado que a FMFS deverá trabalhar em prol da
aquisição de maquina de confecção de carteiras magnéticas, como citado, por exemplo, a
expedida pela Federação Mineira de Vôlei.
6 – Regulamento da Temporada: Foi definido pelos presentes da Assembléia que
continuam intercalados entre anos pares e impares a preferência de sediamento entre os
times da Região Metropolitana de Belo Horizonte e os times do Interior, sendo os anos
pares em no Interior e os Anos Impares na RMBH, tendo como data limite para solicitar o
dia 30 (trinta) de junho de 2015. Sediamento: Ficou estabelecido pela Federação e
aprovado por todos, que os critérios para sediamento serão os seguintes: pedido dentro do
prazo, instalações físicas com condições de receber jogos, placares eletrônicos em perfeito
estado de funcionamento, melhor classificação em fases anteriores. Taxa de Sediamento:
Ficou definido o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como valor a ser pago pelo time
sediante em favor da equipe visitante em caso de disputas em sede, mantendo a
quilometragem de 120 KM de distancia mínima para recebimento. A Federação solicitou aos
filiados que repassem o dinheiro diretamente a equipe visitante e em caso de haver
necessidade de repassar os valores pela FMFS, o mesmo deverá realizar o deposito junto a
Federação com no mínimo 7 dias antes do inicio da competição. A Federação não arcará
com valores que não tenha recebido. Horários dos jogos: Ficou determinado que os jogos
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quando em sede deverão ocorrer nos períodos de sexta feira tarde/noite, sábado o dia todo
livre e domingo com os limites de 12:00 horas para realização de apenas 2 (dois) jogos no
dia e 13:00 para realização de 4 (quatro) jogos dia. Segurança: Ficou definido que os
árbitros têm autoridade para deliberar sobre a segurança dos jogos, podendo determinar
sobre a retirada do publico presente, suspensão do jogo ou até mesmo a não realização
caso não sinta segurança ideal para realizar o mesmo. Forma de disputa: Mantém se a
mesma forma praticada no ano de 2014, sendo que quando somado o numero de
participantes nos Campeonatos do Interior e Metropolitano, em uma determinada categoria,
caso a soma seja um numero maior ou igual a 16, realizara-se a fase de quartas de final,
numero inferior a 16 se realizara diretamente a semifinal e posteriormente a final. Caso
ocorra a fase de quarta de final, as equipes Campeãs e Vice Campeã do Campeonato do
Interior e Metropolitano possuem vagas garantidas na etapa semifinal. Os campeões do
Campeonato Estadual 2014 possuem vaga garantida na Competição 2015, porém disputam
quando ocorrer à fase de quartas de final. Regulamentos Específicos: Proposto pela
Federação e aprovado por todos, que a Federação expedirá regulamentos específicos de
cada competição e categoria, como forma de simplificar a procura por alguma informação
quando necessário for à consulta ao documento. Bolas: Foi reforçado o compromisso da
Federação assumido com a marca Penalty, onde para os anos de 2015 e 2016 serão
utilizadas as bolas da fornecedora, sendo as especificações: Sub 11 – Max 100, Sub 13 –
Max 200 e sub 15 e demais categorias Max 1000.
7 – Assuntos Diversos: Capacitação de Treinadores: Foi sugerido pelo Sr. Henrique
Barcelos, que a Federação buscasse promover cursos de capacitação de treinadores, como
forma de aperfeiçoar a qualidade dos profissionais envolvidos com o futsal, sendo a
sugestão acatada pela Federação e assumido o compromisso de tentar viabilizar ainda no
ano de 2015 a realização das palestras. Além das palestras, foi proposto ainda pelo Sr.
Henrique, que quando a realização dos jogos em sede, que aconteça uma maior interação
entre os treinadores, realizando um mini debate possivelmente nas manhãs de sábado para
troca de idéias e experiências. Festa dos Campeões: Ficou definido que a festa irá
acontecer no segundo sábado do mês de dezembro, sendo intercalados os locais de
realização, sendo que nos anos impares será realizado na região metropolitana de Belo
Horizonte e nos anos pares será realizada em alguma cidade do Interior. Foi proposto pelo
Sr. Gustavo Lara, que para as categorias Sub 11, Sub 13 e Sub 15, na festa de premiação,
seja liberado a entrada dos pais como acompanhantes, sendo permitida a possibilidade da
cobrança de uma taxa para que os mesmos adentrem a cerimônia. Premiação da defesa:
fica estabelecido o critério da defesa menos vazada sendo que entre as 8 equipes com
melhor classificação no campeonato, será realizada uma media de gols tomados por jogo,
onde a equipe que possuir a menor media será definida como melhor defesa. A equipe
vencedora receberá até 3 troféus para serem distribuídos aos goleiros da sua equipe.
Deslocamento da Arbitragem: Foi solicitado pelo Sr. Adeodato Rosa, que na disputa do
Campeonato Estadual, se utilizasse o mesmo critério do ano de 2014, onde para realização
das finais do Campeonato foram utilizados árbitros de cidades diferentes da cidade
sediante. O Sr. José Raimundo de Carvalho, no papel de Diretor de Oficiais de Arbitragem,
informou que o critério será o mesmo, otimizando a participação de todos e buscando
aumentar cada vez mais o nível das competições. O Sr. Juni Marcos então solicitou a
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palavra, questionando o Sr. José Raimundo sobre a utilização da mesma equipe de árbitros
na cidade de Patrocínio – MG, em dois locais diferentes dos jogos, onde o Sr. José informou
não saber da referida utilização e que adotaria medidas para que tal fato não voltasse a
ocorrer no ano de 2015. O Sr. Juni então solicitou que se por ventura e para facilidade da
logística se utilizar equipes de arbitragem de cidades vizinhas a dele, que os custos das
despesas sejam divididos entre as equipes que estejam sediando o jogo, como por
exemplo, dividir a despesas entre o PTC e o CTC. O Diretor então garantiu que irá ficar
atento ao assunto e tentará viabilizar tal fato também. Dimensões das quadras: O Sr.
Adeodato Rosa, levantou sobre o assunto das dimensões das quadras, alegando que em
alguns locais as quadras de jogo estão com dimensões muito reduzidas e cegando a
colocar em risco a integridade física dos atletas. O Sr. Paulo Ladeia então explicou ao Sr.
Adeodato que por determinação da Assembléia Geral, ficou determinado que equipes
filiadas anteriormente a 2012 poderiam continuar com o seu mando de jogo nos locais que
estavam, mas que a equipe que ingressarem a partir de 2014 deveria disponibilizar uma
quadra com dimensão mínima de 32x17 metros, momento esse que o Sr. Sergio Moraes,
pediu a palavra informando que informação estava correta, sendo a própria equipe dele
enquadrada na determinação e impossibilitada de realizar jogos em dimensões menores. O
Sr. Paulo ainda informou que a solicitação é que busquemos um coeficiente comum para a
questão, buscando sempre a melhoria da modalidade. Cadastro de Fornecedores: Foi
solicitado pelo Sr. Rodrigo Guedes, que quando a realização da competição em sede, que a
equipe sediante disponibilize um cadastro de 3 restaurantes e 3 hotéis para que possa ser
realizado orçamento por todos os participantes.
.

Belo Horizonte 03, de março de 2014.

MARCOS ANTONIO MADEIRA
Presidente
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