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NOTA OFICIAL FCB Nº. 048/2022 - Florianópolis, 13/04/2022. 

 
 

 

 
 

1 – ADVERTIR:  

 

  
 

OFICIAL DE ARBITRAGEM: EVERTON ADRIANO FERREIRA DE SOUZA 
 

Campeonato: Campeonato Estadual Sub 22 Feminino 2022 

Jogo nº: 02.201 – BFB X S.R. MAMPITUBA 

Cidade: Blumenau Ginásio: Nelson Busarello 

Data: 25/03/2022 Horário: 19:30 

  

 Comparecer à partida para a qual foi escalado faltando 30 minutos para o seu início, descumprindo 

suas obrigações funcionais constantes no Regimento do Quadro de Oficiais de Arbitragem, Art. 19, letra 

“c”: 

  
“ART. 19 – São deveres dos Oficiais de Arbitragem: 

c) apresentar-se nos locais indicados para a realização dos eventos, com 1 hora de antecedência na 

categoria ADULTO e 45 (quarenta e cinco) minutos de antecedência nas demais categorias, 

devidamente uniformizado de acordo com os padrões estabelecidos pelo Coordenação de 

Arbitragem, com cuidados na aparência e higiene pessoal e de seu uniforme, munido do material 

necessário ao bom desempenho de suas  funções.” 

 

Penalidade:  

- Advertência por escrito, conforme consta no Art. 77 e § 1º, a, do RGCE: 

    
“Art. 77 - Os Oficiais de Arbitragem deverão estar presentes na quadra de jogo devidamente 

uniformizados, com antecedência de 45 (quarenta e cinco) minutos da hora marcada para sua 

realização em jogos das categorias de base e 01 (uma) hora antes para os jogos da categoria adulta.  

§ 1º : O descumprimento dos artigos e parágrafos citados acima, mediante a apresentação de 

relatório de representante implicará em punições administrativas e será encaminhado a Coordenação 

de Arbitragem da FCB:  

a) Advertência verbal e/ou por escrito.” 

  
 

OFICIAL DE ARBITRAGEM: HÉLIO AUGUSTO SANTOS 
 

Campeonato: Taça FCB Sub 14 Masculino 2022 

Jogo nº: 06 – ADIEE / Avaí / FME 80 X 91 APAB BLUMENAU 

Cidade: Florianópolis Ginásio: Rozendo Lima 

Data: 03/04/2022 Horário: 10:30 

 

“ATOS DA PRESIDÊNCIA” 

http://www.basket-fcb.com.br/


 

 

FEDERAÇÃO   CATARINENSE   DE    BASKETBALL 
Fundada em 31 de Março de 1995 – Filiada à Confederação Brasileira de Basketball 

Rua Araújo Figueiredo, 119 – 8º andar – Centro – Florianópolis (SC) – CEP 88010-520 

 CNPJ: 00.604.100/0001-27 Telefones: (48) 3224-8011 / 99949-0053  

 Site: www.basket-fcb.com.br E-mail: fcb@basket-fcb.com.br  

 /basketfcb  /basket_fcb /basket_fcb 

 

Continuação da Nota Oficial FCB nº 048/2022 de 13/04/2022) 
 

  

 

 Comparecer à partida para a qual foi escalado faltando 25 minutos para o seu início, descumprindo 

suas obrigações funcionais constantes no Regimento do Quadro de Oficiais de Arbitragem, Art. 19, letra 

“c”: 

 
“ART. 19 – São deveres dos Oficiais de Arbitragem: 

c) apresentar-se nos locais indicados para a realização dos eventos, com 1 hora de antecedência na 

categoria ADULTO e 45 (quarenta e cinco) minutos de antecedência nas demais categorias, 

devidamente uniformizado de acordo com os padrões estabelecidos pelo Coordenação de 

Arbitragem, com cuidados na aparência e higiene pessoal e de seu uniforme, munido do material 

necessário ao bom desempenho de suas  funções.” 

 

Penalidade:  

- Advertência por escrito, conforme consta no Art. 77 e § 1º, a, do RGCE: 

    
“Art. 77 - Os Oficiais de Arbitragem deverão estar presentes na quadra de jogo devidamente 

uniformizados, com antecedência de 45 (quarenta e cinco) minutos da hora marcada para sua 

realização em jogos das categorias de base e 01 (uma) hora antes para os jogos da categoria adulta.  

§ 1º : O descumprimento dos artigos e parágrafos citados acima, mediante a apresentação de 

relatório de representante implicará em punições administrativas e será encaminhado a Coordenação 

de Arbitragem da FCB:  

a) Advertência verbal e/ou por escrito.” 

 

 

 
 

OFICIAL DE ARBITRAGEM: LEONARDO CRUZ DUBOIS 
 

Campeonato: Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2022 

Jogo nº: 03.110 – ADIEE / Avaí / FME 84 X 56 AJAB / SECEL 

Cidade: Florianópolis Ginásio: Rozendo Lima 

Data: 02/04/2022 Horário: 14:00 

 

 Comparecer à partida para a qual foi escalado faltando 20 minutos para o seu início, descumprindo 

suas obrigações funcionais constantes no Regimento do Quadro de Oficiais de Arbitragem, Art. 19, letra 

“c”: 

  
“ART. 19 – São deveres dos Oficiais de Arbitragem: 

c) apresentar-se nos locais indicados para a realização dos eventos, com 1 hora de antecedência na 

categoria ADULTO e 45 (quarenta e cinco) minutos de antecedência nas demais categorias, 

devidamente uniformizado de acordo com os padrões estabelecidos pelo Coordenação de 

Arbitragem, com cuidados na aparência e higiene pessoal e de seu uniforme, munido do material 

necessário ao bom desempenho de suas  funções.” 

 

Penalidade:  

- Advertência por escrito, conforme consta no Art. 77 e § 1º, a, do RGCE: 

    
“Art. 77 - Os Oficiais de Arbitragem deverão estar presentes na quadra de jogo devidamente 

uniformizados, com antecedência de 45 (quarenta e cinco) minutos da hora marcada para sua 

realização em jogos das categorias de base e 01 (uma) hora antes para os jogos da categoria adulta.  
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Continuação da Nota Oficial FCB nº 048/2022 de 13/04/2022) 
 

  

 

§ 1º : O descumprimento dos artigos e parágrafos citados acima, mediante a apresentação de 

relatório de representante implicará em punições administrativas e será encaminhado a Coordenação 

de Arbitragem da FCB:  

a) Advertência verbal e/ou por escrito.” 
  

 

REPRESENTANTE FCB: MARIANA KOVALSKI DA LUZ 
 

Campeonato: Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2022 

Jogo nº: 03.117 – IBBC 63 X 87 BASKET SÃO JOSÉ 

Cidade: São José Ginásio: Nedir Macedo 

Data: 12/04/2022 Horário: 19:00 

 

 Comparecer à partida para a qual foi escalada faltando 15 minutos para o seu início, descumprindo 

suas obrigações funcionais constantes no RGCE, Art. 72, letra “a”: 

 
“Art. 72 - O Representante da FCB terá as seguintes atribuições:  

a) chegar ao ginásio com a antecedência mínima de 1 (uma) hora antes do início do jogo, a fim de 

tomar as providências para que todas as condições necessárias a realização do jogo, no horário 

estabelecido, sejam atendidas;.” 
 

 

Penalidade:  

- Advertência por escrito    

 

 

 

Departamento de Arbitragem FCB 

 

 

 

 

FABIO PAMPLONA DESCHAMPS 

Presidente FCB  
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