
RESUMO DA ATA DO DIA 04 DE ABRIL DE 2022 

 

Aos quatro dias do mês de abril de 2022, conforme boletim 017, publicado em 

28/03/2022, com os assuntos a serem definidos em todos os arbitrais Sub 11, sub 13, 

Sub 15, Sub 17 e Sub 20, que será realizado com as datas a serem definidas ou 

discutidas neste arbitral: Definição de Clubes participantes; categorias a disputar; 

Aprovação de RGC; Fórmula de Disputa e Divulgação de data e início da competição. 

Arbitral este iniciando-se às 19h30m com os representantes de EC Vera Cruz, Serrano 

FC, Laginha FC, EC Cascatinha, Boa Esperança FC, Itaipava EC, este buscando a 

filiação como convidado. Sobre a mudança de Regulamento, o primeiro assunto a ser 

definido sobre a mudança, indicado pelo EC Cascatinha, votou-se pela manutenção do 

descrito no Regulamento, por maioria, no qual o mandante tem a obrigatoriedade de 

trocar o uniforme em compatibilidade com o adversário. O representante do EC 

Corrêas chegou às 19h55m (logo após a definição do assunto citado). O outro assunto 

foi a colocação das categorias em disputa: EC Corrêas Sub 11, 13, 15 e 17, assim como 

o Osvaldo Cruz (que ficou de enviar o ofício), O Itaipava EC disputará o Sub 17, o Boa 

Esperança FC, EC Cascatinha, Laginha FC e EC Vera Cruz disputarão as categorias 

Sub 11, 13, 15 e 17. O Serrano FC disputará as categorias Sub 11, 13 e 15, aguardando 

a liberação do Sub 17, com atletas vindo de outras cidades. O Carangola FC comunicou, 

por intermédio de Whatsapp, que disputará o Sub 15 e Sub 17. A proposta do Serrano 

FC, no Sub 11 e Sub 13 é inscrever 5 atletas de fora do município. A proposta do EC 

Cascatinha é não colocar atletas de fora do município. O EC Vera Cruz propôs colocar 

em votação 5 atletas oriundos de outro município, porém de primeiro ano. O Boa 

Esperança FC propôs manter o que estava na Fórmula de disputa do ano passado: 2 

atletas por categoria (Sub 11 e 13).  Sendo assim, ficou empatado em 2 votos para 

colocar 5 atletas de fora; 2 votos para não ter atletas de fora do município; 1 voto para 

2 atletas de fora do município e 1 voto para 5 atletas de primeiro ano. Como houve 

empate em duas propostas, voltaram ao debate em formular novas propostas. O 

Serrano pediu para jogar 5 atletas de fora do município, porém esses atletas só 

poderiam ser federados por clubes do município. A proposta do EC Corrêas é colocar 

2 atletas de fora por categoria. O EC Cascatinha propôs não colocar atletas de fora do 

município, no Sub 11 e colocar 2 atletas do Sub 13. As equipes deram 2 votos para 

todas as propostas. Por não concordarem com as propostas anteriores, abriu-se nova 

votação: o EC Corrêas propôs novamente 2 atletas por categoria; o EC Cascatinha 

propôs zero atleta no Sub 11 e 2 atletas no Sub 13; o Serrano FC propôs zero atleta no 

Sub 11 e 3 atletas no Sub 13. Por maioria, ficou decidido que no Sub 11 nenhum 



atleta de fora do município poderá participar da competição e 3 atletas de fora do 

município poderão participar no Sub 13. Proposta do EC Vera Cruz para alterar o RGC: 

O atleta de fora do município, Além de ter nascido em Petrópolis, este atleta tem que 

estudar em Petrópolis. Por maioria, 5 votos a 1 voto, a alteração neste parágrafo do 

RGC foi alterado (o EC Corrêas votou contrário a decisão). Foi aprovado por 

unanimidade que o horário limite para iniciar uma partida de futebol de campo será as 

8h30m. no Sub 17 os representantes votaram de forma unânime em vincular as 

agremiações de Itaipava EC e AM Osvaldo Cruz. Sobre os atletas oriundos de fora do 

município, nesta categoria, o Serrano FC apresentou a proposta de liberar atletas de 

outro município, porém não federados por outro clube de fora do município. Proposta 

aceita por todos, exceto o EC Corrêas que votou contrário a proposta apresentada pelo 

Serrano FC. Ficou decidido a fórmula de disputa nas 4 categorias, no qual todos jogarão 

entre sí, em turno único. Os 2 primeiros colocados avançam às semifinais e os 4 

subsequentes avançam a pré-semifinal (3º X 6º e 4º x 5º). Os vencedores da pré-

semifinal avancam as semifinais (1º col x Venc jogo 4º/5º e 2º col x Venc jogo 3º/6º). Na 

pré-semifinal, o 3º e 4º colocados têm a vantagem de decidir o 2º jogo em casa. Em 

caso empate nesta fase, no tempo regulamentar, a decisão será realizada nos tiros 

executados da marca do pênalti. Nas fases semifinais e finais, os clubes com melhores 

campanhas na fase de classificação (1º e 2º colocados) avançam com a vantagem de 

dois resultados iguais, no placar agregado. A equipe de melhor campanha na final, 

decidirá o 2º jogo em casa, assim como na fase semifinal, e jogará por 2 resultados 

iguais, no placar agregado, nos dois jogos. Início das competições: Sub 11 e Sub 13: 15 

de maio. Sub 15 e Sub 17: 22 de maio. Inscrições para a 1ª rodada: 5 dias antes. 

Inscrições para o restante do Campeonato: até a 3ª partida para cada equipe. Todos os 

atletas terão que ser relacionados, estarem presentes e assinar a pré-súmula em 50% 

dos jogos da fase de classificação. Encerrada a Assembleia às 22h45m e estiveram 

presentes os representantes dos Clubes acima citados.  


