Recife, 08 de fevereiro de 2020
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TERMO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ÁRBITROS
LEI FEDERAL 10.671/2003 E 13.155/2015

Aos 13 (treze) dias do mês de fevereiro de 2020 (dois mil e vinte), às 16h na sede da FPF,
Rua Dom Bosco, 871 – Boa Vista – Recife – PE, realizou-se audiência pública para
designação dos árbitros que atuarão na partida entre as equipes Central x Santa Cruz, válida
pela 4ª rodada do Pernambucano Série A1, dia 16.02.2020. Com transmissão ao vivo pelo
site oficial da Federação Pernambucana de Futebol. Registrou-se aos presentes o
impedimento de realizar o sorteio dos árbitros, de pessoas vinculadas às Federações e
equipes disputantes nas competições desta sessão pública. Em seguida, foram distribuídas
aos presentes, cópias das planilhas contendo os nomes dos árbitros e assistentes
selecionados para tal. Os presentes foram orientados a evitar comentários durante o ato.
Foram adotados alguns critérios para audiência pública.
Considerando não ter ocorrido qualquer solicitação de registro sobre os procedimentos ora
finalizados, a audiência pública para escolha dos árbitros foi encerrada, a presente Ata
assinada pelo presidente da CEAF PE e demais participantes, com as escalas divulgadas no
site da entidade www.fpf-pe.com.br.
São levados em consideração alguns critérios para escalação dos árbitros: ter atuado em
partida de uma das equipes na rodada anterior; demanda jurídica entre as partes; a Comissão
de arbitragem poderá retirar da audiência pública para determinados jogos, os árbitros cuja
designação se mostrar desaconselhável aos superiores interesses do futebol ou à carreira do
próprio árbitro, conforme avaliação a Comissão de arbitragem; casos omissos serão
revolvidos pela CEAF.
Os que abaixo assinaram, participantes da audiência pública dos árbitros nesta data,
autorizaram o uso de suas imagens em todo e qualquer material entre fotos, para ser utilizadas
no site da www.fpf-pe.com.br. A presente autorização é cedida à título gratuito, abrangendo o
uso da imagem acima mencionada em todo território nacional e no exterior: mídia eletrônica,
painéis, vídeo-tapes e televisão. Por esta a ser expressão da minha vontade declaro que
autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos
à minha imagem ou a qualquer outro, a assinamos a presente ata.
Os árbitros foram previamente selecionados.
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N.º

PARTICIPANTES DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

FUNÇÃO

01

SEBASTIÃO RUFINO FILHO

PRESIDENTE CEAF

02

ERICH BANDEIRA

MEMBRO CEAF

03

FRANCISCO DOMINGOS

MEMBRO CEAF

04

EDVÂNIA CÉSAR

SECRETARIA

ASSINATURAS

05
06
07
08
09
10
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AUDIÊNCIA PÚBLICA DESIGNAÇÃO DOS ÁRBITROS
CAMPEONATO: A1/2020
DATA: 13/02/2020 – ÀS 16H
4ª RODADA

COLUNA 01
JOGO: 20
CENTRAL X SANTA CRUZ
LOCAL: LUIZ LACERDA
DATA: 16.02
HORÁRIO: 16H

ÁRBITRO: Diego Fernando
ASSISTENTE N.º 1: Ricardo Chianca
ASSISTENTE N.º 2: Bruno Vieira
4º ÁRBITRO: Edivaldo Júnior
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