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Comunicado Oficial N.° 053/2019 

 

Resoluções da Presidência 
 
 
 O Presidente da Federação Paulista de Futebol de Salão, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Estatuto da Entidade e demais legislações esportivas em vigor, 
 
 
 I – CONSIDERANDO que no jogo válido pelo Campeonato Paulista/Penalty – categoria Principal 
Masculino, entre as equipes da AD VAZ FUTSAL/VAZTUR X SERTÃOZINHO FC, realizada no dia 
20/04/2019 as 20h00, tendo como local o Ginásio da ADPM de Marília, a equipe do SERTÃOZINHO FC 
não possuía um profissional da saúde (médico, fisioterapeuta, massagista ou atendente de quadra), 
conforme determinado no parágrafo único do artigo 57º das Disposições Iniciais 2019; 
 
II – CONSIDERANDO que a equipe de Oficiais de Arbitragem, permitiram equivocadamente que o 
representante da equipe do Sertãozinho FC ocupasse a função de massagista e realizaram a partida; 
 
 III – CONSIDERANDO que, mesmo sob protesto, a equipe da AD Vaz Futsal/Vaztur jogou a partida que 
ao final teve o resultado de 3 x 2 em favor da equipe do Sertãozinho FC; 
 
 

R E S O L V E, após ouvir o departamento técnico:  

 
I – DECLARAR, de acordo com o artigo 58º e seu parágrafo único das Disposições Iniciais 2019, a perda 
dos pontos da equipe SERTÃOZINHO FC em favor da equipe da AD VAZ FUTSAL/VAZTUR; 
 
II – CONSIDERAR, para efeitos estatísticos e classificatórios, 1 (uma) vitória a menos para a equipe do 
Sertãozinho FC e 1 (uma) vitória a mais para a equipe AD Vaz Futsal/Vaztur. Quanto aos gols consignados 
na partida e os cartões aplicados, os mesmos ficam mantidos. 
 
III – DAR CIÊNCIA à Comissão Disciplinar sobre a atuação da equipe de Oficiais de Arbitragem para a 
adoção das medidas cabíveis. 
 
 
 Sem outro particular, seja dada ciência as equipes envolvidas na competição e cumpra-se o 
acima exposto. 

 
        São Paulo, 29 de abril de 2019. 
 
                   NILTON C. ROMÃO 
                                                                                                                            Presidente 
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