
FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL 

CA - COMISSÃO DE ARBITRAGEM 
 

 

Sede: Rua Paulino Nogueira, 77 – Gentilândia – CNPJ: 07.036.676/0001-84 

CEP 60020-270 – Fortaleza-CE – PABX: (85) 3206.6500 – FAX: (85) 3206.6502 – CA (85) 3206.6501 

TERMO DE SESSÃO PÚBLICA - SORTEIO DE ÁRBITROS 

 

CAMPEONATO CEARENSE CHEVROLET 2014 - SÉRIE A - 1º TURNO - JOGOS DE VOLTA  

-  18ª RODADA:  04 (Quatro) JOGOS / 2º TURNO: JOGOS DE IDA - 1ª RODADA: 01 (Um) 

JOGO - 

CAMPEONATO CEARENSE NEW MAGIC 2014 - SÉRIE B - 1º TURNO - JOGOS DE IDA  

-  1ª RODADA:  05 (Cinco) JOGOS - 

 

ABERTURA DOS TRABALHOS:  Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e catorze, às 

17:00, na Sala da Imprensa, que funciona na sede da Federação Cearense de Futebol, situada na rua 

Paulino Nogueira nº 77, no bairro da Gentilândia, em cumprimento a Lei Federal nº 10.671/2003, foi 

realizada sessão pública de sorteio dos árbitros para as partidas de futebol profissional das competições 

coordenadas pela Federação Cearense de Futebol.  SORTEIO:  CAMPEONATO CEARENSE 

CHEVROLET 2014 - SÉRIE A - 1º TURNO - JOGOS DE VOLTA e 2º TURNO - JOGOS DE IDA 

- CAMPEONATO CEARENSE NEW MAGIC 2014 - SÉRIE B - 1º TURNO - JOGOS DE IDA 

(JOGOS DO DIA 22 E 23 FEV 2014).  PROCEDIMENTOS:  A presente sessão foi presidida pelo Sr. 

MILTON OTAVIANO DOS SANTOS, Presidente da CA/FCF, que verificando o preenchimento de 

todos os requisitos necessários para o sorteio, registrou aos presentes o impedimento de pessoas 

vinculadas à Federação Cearense de Futebol ou às equipes disputantes das competições coordenadas pela 

Federação Cearense de Futebol, de realizar os sorteios.  Em seguida, foi entregue uma cópia da planilha 

com as designações dos árbitros feitas pela CA-FCF.  Os presentes foram orientados a evitar comentários 

e o torcedor responsável pelo sorteio, após conferir a existência de 04 (Quatro) esferas “pares” e 04 

(Quatro) esferas “ímpares” iniciou o procedimento, girando o globo e retirando uma esfera e a exibiu 

para que os presentes registrassem a equipe de arbitragem designada para cada uma das partidas.  A 

esfera sorteada foi a de número 28 (Vinte e oito), sendo, por conseguinte, as equipes de arbitragem 

posicionadas na coluna 2 (Dois) aquelas que vão dirigir os jogos supracitados.  ENCERRAMENTO:  

Considerando que não houve solicitação de quaisquer registros sobre os procedimentos ora finalizados, o 

sorteio público dos árbitros foi encerrado, o presente termo assinado pela a presidência da CA-FCF e 

demais participantes, com os resultados sendo divulgados no site oficial da entidade 

(www.futebolcearense.com.br).  O presidente da CA-FCF, encerrou a sessão pública e confirmou o 

próximo sorteio para o dia 24 de fevereiro do corrente ano, às 17h00min. 

 

Fortaleza/CE, 20 de fevereiro de 2014. 

 

__________________________________ 

MILTON OTAVIANO DOS SANTOS 

-  Presidente da CA-FCF  - 

      
________________________  _____________________  ___________________ 

 Fco. Hilton A. de Alcântara  Manoel Sidney de Aguiar              Paulo Sílvio dos Santos  
   -  Membro da CA-FCF  -                    -  Membro da CA-FCF  -  -  Membro da CA-FCF  -

  

SORTEIO REALIZADO POR:  JÚNIOR MARQUEZINE - REPÓRTER ESPORTIVO 

ASSINATURA:        RG: 910.021.360-51 - CPF 

                                  

OUTROS PARTICIPANTES: 

 

Nome: ________________________________________________________________________ 

 

Nome: ________________________________________________________________________ 

http://www.futebolcearense.com.br/

