
                                                                                                                       
                          

 

 

 
 

Comunicado Oficial nº 024/2022 
 
 

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, 
 
 
CONSIDERANDO que no jogo realizado no dia 27/março/2022 entre as equipes do 
AS ROMA/SUZANO X AA ALIANÇA, válido pela primeira rodada do Campeonato 
Metropolitano – Categorias de Base – Série A2, a equipe do AA aliança utilizou 02 (dois) 
atletas com inscrições irregularidades, sendo o atleta DAVI XAVIER PUDNEY 
ALBUQUERQUE da categoria Sub 12 e o atleta CAUÃ ARAUJO DE LIMA da categoria Sub 
14; 
 
CONSIDERANDO que não foram apresentadas as Carteiras de Vacinação dos 
referidos atletas no ato das inscrições, conforme norma da FPFS para o ano de 2022; 
 
CONSIDERANDO que os representante/responsáveis pela equipe da AA Aliança,  Sr. 
FABIANO NASCIMENTO GRAMARIN – categoria Sub 12, e Sr. SIVANILDO SOARES DOS 
SANTOS – categoria Sub 14, assinaram Termo de Responsabilidade  pelas inscrições dos 
atletas que participaram da referida partida contra o AS Roma/Suzano; 
 
CONSIDERANDO o previsto no artº 87 incisos “a” e ”d” das Disposições Iniciais 2022 
que dizem: 
A equipe que utilizar atleta ou membro da Comissão Técnica irregular em qualquer 
partida válida pelas competições promovidas pela FPFS, sujeitar-se-á às seguintes 
consequências: 

a) Perda automática de três pontos pela equipe infratora, independentemente do 
resultado; 

d)   Incidirá multa administrativa no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), sem prejuízo 
da aplicação das demais punições previstas no CBJD; 

 
 
 

  R E S O L V E, após ouvir o Diretor do Departamento Técnico: 

 



                                                                                                                       
                          

 

 

 
 
ENCAMINHAR os autos juntamente com este comunicado oficial para a 

Procuradoria da Comissão Disciplinar para o devido enquadramento no CBJD. 
 
 
APLICAR  de imediato, multa administrativa à AA Aliança no valor de R$ 

600,00 (seiscentos reais);  
 
 
 Sem outro particular, dê-se ciência a todos os envolvidos, cumpra-se e registre-
se o acima exposto. 
 
 
          São Paulo, 22 de abril de 2022. 
 
       

  NILTON C. ROMÃO 
                                                                                                    Presidente 

 
 


