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NOTA OFICIAL Nº 21/2022 
 

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 da Assembleia Geral, realizada no dia 26/03/2022 no auditorio do 
Predio das Federações na cidade de Belo Horizonte – MG 
 

I – ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 
 

A Assembleia Geral Ordinaria teve inicio as 09:00 horas (nove horas), em segunda convocação 
conforme previsto no edital constante em nota oficial nº 07/2022, 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, apos a leitura do edital de 
convocação, solicitou os presentes a indicação de um dos representantes para atuar como 
Presidente da Assembleia, cumprindo-se o estatuto da Federação Mineira de Futebol de Salão, 
tendo sido indicado por unanimidade o Senhor Marcelo da Silva Oliveira representante da equipe 
Prefeitura de Itabira. O senhor Presidente Marcelo solicitou-se que o Senhor Guilherme Tadeu 
Barbosa Henriques exercesse a função de secretario. A seguir foram prestadas as informações 
referente a pauta, discutir e votar o relatorio, balanço patrimonial e balancete geral das 
atividades fincanceiras e administrativas do exercicio do ano de 2021. Não ocorrendo qualquer 
contestação, os relatorios foram aprovados por aclamação. Seguiu-se o agradecimento do 
Senhor Marcelo da Silva Oliveira, Presidente da Assembleia, dando por encerrada a Assembleia 
Geral Ordinaria. 
 

II – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 
 

As 10:00 (dez) horas do dia 26 (vinte e seis) de março de 2022, sob a presidencia do Sr. Jose 
Raimundo de Carvalho, presidente da Federação Mineira de Futebol de Salão, foi realizada mais 
uma reunião da Assembleia Extraordinaria para tratar dos seguintes assuntos: Certames 
Nacionais, Calendario 2022, Sediamento, Regulamento Geral da Temporada 2022 e Assuntos 
Gerais, que contou ainda com a participação do Assistente Tecnico Sr. Guilherme Tadeu 
Barbosa Henriques. Foram discutidos os assuntos abaixo destacados: 
1 – Certames Nacionais: Usando da palavra o Assistente Tecnico Senhor Guilherme Tadeu 
Barbosa Henriques, informou a todos as competições nacionais nas quais teremos 
representantes do nosso estado. Foi comunicado a todos presentes sobre a criação da Taça 
Brasil nas categorias pares, onde o estado de Minas Gerais tera representante em todas as 
categorias. 
2 – Calendario 2022: Foi apresentado o calendario do Campeonato Estadual da temporada de 
2022, onde a proposta da federação foi a manutenção da forma de disputa da temporada de 
2021 com semifinal e final, sendo 4 (quatro) equipes melhores classificadas do Campeonato do 
interior e 4 (quatro) equipes melhores classificadas do Metropolitano, caso uma equipe do 
interior desista sera convidada a equipe 5ª colocada do Campeonato do Interior e assim 
sucessivamente. 
3 – Taxa de sediamento: Foi apresentado pelo representante do Minas Tenis Clube, Sr. 
Rodrigo Guimaraes a proposta da taxa de sediamento ser disponibilizada atraves de diarias. E 
por votação unanime ficou definido o valor de R$1.000,00 por diaria, valor esse a ser 
disponibilizado pela equipe sediante para equipe visitante em competições em SEDE. 
4 – Regulamento 2022: Ficou definido por decisão unanime a manutenção dos quartos nas 
categorias Sub 07 ao Sub 15 Masculino.                                                                         

Segue... 
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Continuação da Nota Oficial n° 21/2022 

 

Ficou definido por decisão unanime o quantitativo maximo de atletas relacionados em sumula no 
Campeonato Estadual nas categorias Sub 07 ao Sub 15 Masculino: Maximo de 20 atletas. 
Ficou definido por decisão unanime que a equipe sediante isole atras de ambos os bancos de 
reservas em pelo menos 1 metro de arquibancada evitando assim o contato mais proximo da 
torcida com atletas e membros da comissão tecnica. (decisão valida para os Campeonatos do 
Interior, Metropolitano e Estadual). Transferencias: Se o atleta for revalidado para temporada e 
nao entrar em sumula pela equipe de origem o mesmo podera ser transferido para uma outra 
equipe sem entrar na cota de 2 (dois) atletas por categoria caso a equipe de origem nao dispute 
o Campeonato Estadual. Horario dos jogos: Ficou definido que no jogos realizados em sede, 
no sabado o primeiro jogo devera iniciar a partir das 15:00 horas.  
5 – Assuntos gerais: Foi apresentado pelo Sr. Guilherme Tadeu Barbosa, assistente tecnico da 
Federação Mineira de Futsal o contato exclusivo do departamento tecnico atraves do aplicativo 
Whatsapp. Destaques do ano: Ficou definido por decisão unanime que em 2023 retornaremos 
com a festa denominada “ Destaques de 2022” sendo ela em 2023 a ser realizada no Interior. 
 

 O chaveamento para a fase semifinal do Campeoanto Estadual sera da seguinte forma 
conforme a temporada de 2021: 

 

 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. 
 

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, 30 de Marco de 2022 
 

José Raimundo de Carvalho 
Presidente 
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