NOTA OFICIAL Nº 09/2016
O Senhor Presidente da Federação Mineira de Futebol de Salão – F.M.F.S., fazendo uso de suas atribuições, RESOLVE:
Tonar publico as decisões da Assembléia Geral, realizada no dia 20/02/2016.
I – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
1 – Resultados: O Presidente Paulo Henrique Ladeia, fazendo uso da palavra agradeceu a presença de todos e
apresentou os resultados de 2015, do Departamento Técnico, Departamento de Arbitragem, Departamento
Financeiro e Assessoria de Imprensa. Informou ainda a todos os presentes que se encontra para serem aprovados
diversos projetos juntos a Lei de Incentivo do Esporte Estadual e Federação, no intuito de diminuir os custos para
os filiados com arbitragem e capacitação dos técnicos. Confirmou a continuidade do troféu Joventino de Pinho
Tavares, ao campeão geral da temporada conforme os critérios já estabelecidos. Informou ainda que será
realizada 01 (uma) vez por mês entrevistas que estarão disponíveis no site da Federação. Solicitou que os clubes
para enviarem fotos par serem publicadas. Após explanação foram aprovados por aclamação as 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) relativo ao ano de 2016, apresentado aos filiados.
II – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1 – Usando da palavra o Senhor Presidente Paulo Henrique Ladeia, informou a todos que a partir deste ano de
2016, as carteiras serão confeccionadas em PVC, e que o prazo para todas as equipes regularizarem será até o dia
30/06/2016, sendo que após esta data será cobrado multa por não portar a carteira de PVC, para atletas e
comissão técnica. Quando da emissão da segunda via será cobrado a importância de R$ 10,00 (dez reais). Nesta
oportunidade foi sugerido pelo Professor Rodrigo Perdigão, representante do Minas Tênis Nautico Clube que
fizesse convênios de descontos no comercio para beneficiar os atletas e comissão técnica, com apresentação da
carteira.
2 – Calendário 2016: Foi apresentado o calendário da competição 2016, onde as competições do Campeonato do
Interior e Metropolitano terão inicio na primeira quinzena de abril/2016 e termino na segunda quinzena de
agosto/2016. E o Campeonato Estadual com inicio previsto para setembro/2016 e término no dia 27/11/2016 ou
04/12/2016, caso necessário.
3 – Reuniões Específicas: Ficou definido que as inscrições para as competições do Campeonato do Interior e
Campeonato Metropolitano terão suas inscrições prorrogadas até a data das reuniões específicas, sendo:
Campeonato Metropolitano: dia nove (01) de março (terça-feira) as 15:00 horas reunião específica das categorias
Sub11, Sub 13 e Sub 15 Masculino, dia (02) de março (quarta-feira) às 15:00 horas reunião específica das
categorias Sub 17, Sub 20 e Adulto masculino, dia (03) de março (quinta-feira) às 15:00 horas reunião específica
das categorias Sub 15, Sub 17, Sub 20 e Adulto feminino. Campeonato do Interior: dia 05 de março (sábado) às
09:00 horas reunião específica de todas as categorias masculino e as 11:00 horas reunião específica de todas as
categorias feminino. Foi sugerido e aprovado por todos a realização das Copas Regionais, e que seria entregue
somente ao campeão 01 (um) troféu alusivo ao evento, quando os filiados sugeriram e aprovaram, que seja
entregue também medalhas aos campeões, vice campeões e terceiro lugares.
Segue.....
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4 – Forma de disputa do Campeonato Estadual: Foi proposto pelo Praia Clube, na pessoa do Sr. Adeodato Rosa
que o Campeonato Estadual acontecesse apenas com 08 equipes. Como não houve consenso foi realizado uma
votação para definição de se manter a formula dos anos anteriores ou se faria a competição com 08 (oito)
equipes. E o resultado da votação foi: 15 equipes votaram para continuar do mesmo modelo de 2014/2015,
sendo elas: Associação Desportiva Futsal Uberlândia, Garotos do Futuro Futebol Clube, Tupi Football Club, Catiguá
Tênis Clube, Associação Esportiva São Gonçalo do Rio Abaixo, Tropical Tênis Clube, Minas Tênis Nautico Clube,
Minas Tênis Clube, Clube Belo Horizonte, Patrocínio Tênis Clube, Prefeitura de Curvelo, Prefeitura de Nova Lima,
Associação Atlética Banco do Brasil – BH, Centro de Vivência Del Rei e Montes Claros Tênis Clube, 09 (nove )
equipes votaram para mudar para 09 (nove) equipes sendo: Praia Clube, Clube Passense de Natação, Olympico
Club, Clube Bom Pastor, Colégio Magnum, Clube Recreativo Mineiro, Prefeitura de Capitólio, Prefeitura de
Contagem e SESI-Juiz de Fora, e 01 (uma) abstenção que foi Associação Desportiva de Lavras.
5 – Foi aprovado em votação que no Campeonato Estadual, nas categorias sub 11 e sub 13, que os jogos serão
divididos em quartos, ou seja: 1º quarto: Sete minutos e trinta segundos (7’30”) 2º quarto: Sete minutos e trinta
segundos (7’30”), sendo estes quartos o primeiro período de jogo, seguindo-se o intervalo. No segundo (2º)
período de jogo, joga-se o 3º e 4º “quartos”, ambos também com sete minutos e trinta segundos (7’30”) de
duração. O Reinicio de Jogo: Os 2º e 4º quartos serão iniciados com nova saída no centro da quadra sendo: 2º
quarto – saída da equipe que deu a saída do 1° quarto. 4° quarto – saída da equipe que deu a saída do 3º quarto.
Pedido de tempo: Um (1) definido conforme as Regras do Futsal, e mais um (1) a cada período, sendo estes nos
intervalos de “quartos” de jogo. Cada equipe poderá utilizar ate (20) atletas em cada partida, sendo os cinco (5)
que iniciam a partida e quinze (15) no banco de reservas. Participação dos atletas: No (1º) quarto de jogo: á
vontade. No (2º) quarto de jogo: utilização somente de atletas que não tenham atuado no (1º) quarto de jogo.
No (2°) período, (3º) e (4º) quartos de jogo, a vontade conforme prevê a Regra do Futsal. Resultado da votação:
(08) equipes votaram para ser dividido em quartos, sendo: Associação Atlética Banco do Brasil – BH, Clube
Recreativo Mineiro, Colégio Magnum, Minas Tênis Clube, Olympico Club, Tropical Tênis Clube, Clube Passese de
Natação e Praia Clube. (07) equipes votaram para não ter quartos foram: Associação Desportiva Futsal
Uberlândia, Associação Esportiva de São Gonçalo do Rio abaixo, Associação Desportiva de Lavras, Catiguá Tênis
Clube, Garotos do Futuro Futebol Clube, Patrocínio Tênis Clube e SESI – Juiz de Fora.
6 – Sediamento: Ficou definido que o valor da taxa de sediamento será o mesmo de 2015, ou seja, R$ 2.000,00
(Dois Mil Reais), e que será reajustado a cada 02 (dois) anos pelo IPCA dos últimos 24 meses, o que acontecerá no
ano de 2017.
Tendo sido definido os horários dos jogos:
Sexta feira – até (02) dois jogos: 18:00 horas às 22:00 horas
à partir de 03 (três) jogos: 16:00 horas às 22:00 horas
Sábado – até 04 (quatro) jogos: 09:00 horas às 21:00 horas
Domingo – até (02) dois jogos: 09:00 horas às 12:00 horas
à partir de 03 (três) jogos: 08:00 horas às 14:00 horas
7 – Transferência: Decidido que a equipe deverá enviar e-mail para a equipe de origem do atleta com copia para à
Federação, e caso após o 3º dia a equipe de origem não se manifestar o atleta estará automaticamente liberado.
A condição de jogo do atleta será a partir do 3º dia após toda a documentação ser entregue na Federação.
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8 – Toda a documentação enviada a Federação como inscrição atletas/comissão técnica, revalidação
atleta/comissão técnica e transferências, deverá ser via oficio, relacionando nominalmente as movimentações.
9 – Assuntos Gerais: O Professor Rodrigo Perdigão representante da equipe do Minas Tênis Nautico Clube, pediu
a palavra para questionar sobre o porque os árbitros não serem intimados para comparecer a Comissão
Disciplinar devido diversas irregularidades que o mesmo relatou. O Presidente Paulo Henrique Ladeia, informou a
Assembléia que deve ser feito um relatório endereçado a Comissão Disciplinar se os clubes acharem alguma
irregularidade. Foi colocado também pelo Professor Rodrigo Perdigão, uma possibilidade de que para 2017,
houvesse os campeonatos com anos pares, como Sub 08, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18, sub 20 e adulto o
que traria um benefício para a equipe que for classificada para a Taça Brasil no ano seguinte. O Presidente Paulo
Henrique Ladeia informou que fará uma consulta a CBFS e pediu ao Professor Rodrigo Perdigão para elaborar um
estudo para convocação de uma Assembleia para analisar o assunto. Novamente o Professor Rodrigo Perdigão,
tomou a palavra para explanar sobre o Curso de Treinadores da Escola Nacional de Treinadores de Futsal, que em
2018, poderá ser obrigatório para atuar em competições nacionais.
10 – Foi solicitado pelo Professor Adriano Santos, que se realizasse uma palestra com reciclagem de regras para
árbitros, membros de comissão técnica e atletas, na região do Triângulo Mineiro que será analisado pela Diretoria
a viabilidade.
11 – Ficou definido que a festa de encerramento da temporada de 2016 será no Interior, no dia 11/12/2016,
segundo sábado do mês de dezembro, conforme aprovado na Assembléia Geral realizada em 2015, ou seja, anos
impares na Região Metropolitana e nos anos pares no Interior.
Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2016.

PAULO HENRIQUE LADEIA
Presidente
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