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NOTA OFICIAL Nº 20/2022 
 

O Presidente da Federação Mineira de Futebol de Salão – F.M.F.S., no uso de suas atribuições, 
que lhe são conferidas pelo estatuto da entidade e demais legislações esportivas em vigor, 
RESOLVE: 

 

- DA DIREÇÃO TECNICA – 
 

Tornar publico as decisões das Reuniões Especificas do Campeonato Metropolitano realizada no 
dia 23/03/2022 e Campeonato do Interior realizada no dia 25/03/2022 respectivamente; 
 

I – REUNIÃO ESPECIFICA DO CAMPEONATO METROPOLITANO – CATEGORIAS: SUB 07 
AO SUB 18 MASCULINO: 
 

1 – O Assistente Tecnico Guilherme Tadeu Barbosa Henriques deu inicio a reunião agradecendo 
a participação de todos, logo em seguida informou qual sera a bola usada para temporada de 
2022 com suas respectivas, especificações e categorias: 

 Bola Penalty Max 50 – Tecnologia: Termotec – Material: P.U – Categorias: Sub 07 e Sub 08. 

 Bola Penalty Max 100 – Tecnologia: Termotec – Material: P.U – Categorias: Sub 09 ao Sub 11. 

 Bola Penalty Max 200 – Tecnologia: Termotec – Material: P.U – Categoria: Sub 13 e Sub 14. 

 Bola Penalty Max 1000 – Tecnologia: Termotec – Material: P.U – Categorias: Sub 15 ao Adulto. 
2 – Foi comunicado a todas as equipes sobre a camisa do goleiro linha. A camisa devera ser 
identica a camisa dos goleiros e ter a logo da equipe estampada na mesma. 
3 - O terceiro item a ser discutido foi a permanencia ou não dos QUARTOS nas categorias de 
Sub 07 ao Sub 15 Masculino. Onde foi aprovado por decisão UNANIME a permanencia dos 
QUARTOS nas categorias de Sub 07 ao Sub 15 Masculino. 
4 – O quarto item discutido foi o quantitativo de atletas relacionados em sumulas nas categorias 
de Sub 07 a Sub 15 Masculino; e por decisão UNANIME ficou definido em 20 (vinte) atletas por 
equipe em sumula. 
5 – Foi informado a todos presentes que a partir da temporada 2022 a federação ira trabalhar 
com campeonatos nos anos impares e pares. Porem a federação so tera vaga na Taça Brasil se 
tiver a competição estadual da categoria. 
6 – Foi autorizado pelo Presidente Jose Raimundo de Carvalho a inclusão de mais uma equipe 
no Campeonato Metropolitano com o mesmo CNPJ. Ficando claro que essa inclusão nao e 
valida para o Campeonato Estadual.  
7 – A previsão de inicio para o Campeonato Metropolitano e para o dia 02 de maio de 2022. 
8 – A equipe Cruzeiro Esporte Clube que nao compareceu a reunião esta com a documentação 
pendente junto a Federação Mineira de Futsal. O prazo estabelecido para regularização sera ate 
o dia 04/04/2022 – (Segunda Feira). 
9 – Para as categorias Sub 07, Sub 08, Sub 09 e Sub 10 Masculino as inscrições ainda 
continuam abertas para disputa do Campeonato Metropolitano. 

 
II – REUNIAO ESPECIFICA DO CAMPEONATO DO INTERIOR – CATEGORIAS: SUB 07 AO 
SUB 18 MASCULINO E SUB 13 AO ADULTO FEMININO 
 

1 – O Assistente Tecnico Guilherme Tadeu Barbosa Henriques deu inicio a reunião especifica 
informando qual sera a bola para temporada de 2022 com suas respectivas, especificações e 
categorias:  

 Bola Penalty Max 50 – Tecnologia: Termotec – Material: P.U – Categorias: Sub 07 e Sub 08. 

 Bola Penalty Max 100 – Tecnologia: Termotec – Material: P.U – Categorias: Sub 09 ao Sub 11. 

 Bola Penalty Max 200 – Tecnologia: Termotec – Material: P.U – Categoria: Sub 13 e Sub 14. 

 Bola Penalty Max 1000 – Tecnologia: Termotec – Material: P.U – Categorias: Sub 15 ao Adulto. 
Segue... 
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Continuação da Nota Oficial n° 20/2022 

 
2 – O segundo item a ser discutido foi a permanencia ou não dos QUARTOS nas categorias de 
Sub 07 ao Sub 15 Masculino, onde foi aprovado por decisão UNANIME a permanencia dos 
QUARTOS nas categorias de Sub 07 ao Sub 15 Masculino. 
3 – Foi comunicado a todas as equipes sobre a camisa do goleiro linha. A camisa devera ser 
identica a camisa dos goleiros e ter a logo da equipe estampada na mesma. 
4 – O terceiro item discutido foi o quantitativo de atletas relacionados em sumulas nas categorias 
de Sub 07 a Sub 15 Masculino; O representante da FUTEL / Uberlandia fez a proposta de 15 
(quinze) atletas por equipe em sumula; o represntante da equipe do Programa de Humanização 
e Assistencia Social apresentou a proposta de 20 (vinte) atletas por equipe em sumula. Com 
isso foi aberta a votação tendo o seguinte resultado: 15 (quinze) atletas (4 VOTOS) – FUTEL – 
Uberlandia, Praia Clube, Prefeitura de Prata e Catigua Tenis Clube. 20 (vinte) atletas (5 
VOTOS) - Associação Desportiva Uberlandia Futsal, Base Sporting Club, Patrocinio Tenis Clube, 
Prefeitura de Monlevade e Programa de Humanização e Assistencia Social. Com esse resultado 
ficou definido que nas categorias do Sub 07 ao Sub 15 Masculino 20 (vinte) atletas poderão ser 
relacionados em sumulas.  
5 – Foi informado a todos presentes que a partir da temporada 2022 a federação ira trabalhar 
com campeonatos nos anos impares e pares. Porem a federação so tera vaga na Taça Brasil se 
tiver a competição estadual da categoria. 
6 – Foi solicitado pelo representante do Programa de Humanização e Assistencia Social que 
seja incluido no regulamento que a equipe sediante disponibilize um vestiario para equipe 
visitante. Onde foi informado ao mesmo que essa solicitação ja consta em regulamento porem 
algumas equipes nao estavam disponibilizando devido ao protocolo interno de cada clube.  
7 – Foi solicitado pelas equipes que seja incluido no regulamento que a equipe sediante isole 
atras de ambos os bancos de reservas em pelo menos 1 metro de arquibancada.  
8 – A previsão de inicio para o Campeonato do Interior e para o dia 02 de maio de 2022 
9 – Para as categorias Sub 07 e Sub 08 Masculino as inscrições ainda continuam abertas para 
disputa do Campeonato do Interior.  
 

 
 

Belo Horizonte, 29 de Marco de 2022 
 

 
 
 
 
 
 

José Raimundo de Carvalho 
Presidente 

 

http://www.fmfutsal.org.br/

