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RELATÓRIO DELEGADO 

COMPETIÇÃO:  CAMP. AMAZONENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL SÉRIE B 2021 
 

JOGO: A. RIO NEGRO CLUBE X E. C. TARUMÃ 
DATA: 26.09.2021     LOCAL: CARLOS ZAMITH 
HORA: 15:00hs 
 
1. Quantidade de policiamento em serviço durante a partida. 

[  09  ]  QUANTIDADE DE PMs: COMANT: TEN. G. VERAS 
[  02  ]  QUANTIDADE DEAMBULANCIA:  
Obs:................................................................................................ 

2. Condições dos vestiários das equipes e dos árbitros. 
[  X  ]BOM    [  ]REGULAR   [  ]PESSIMO 
Obs:................................................................................................. 

3. Condições do placar e do serviço de som do estádio; 
[    ]BOM    [  ]REGULAR   [  ]PESSIMO   [  X  ]NÃO TEM 
Obs:................................................................................................. 

4. Condições de regularidade do gramado; 
[  X  ]BOM    [  ]REGULAR   [  ]PESSIMO 
Obs:................................................................................................. 

5. Condições dos refletores do sistema de iluminação do estádio; 
[    ]BOM    [  ]REGULAR   [  ]PESSIMO    [  X  ]NÃO TEM 
Obs:................................................................................................. 

6. Acomodações para as equipes nos bancos de reservas; 
[  X  ]BOM    [  ]REGULAR   [  ]PESSIMO 
Obs:................................................................................................. 

7. Acomodações para a delegação visitante; 
[  X  ]SIM [  ]NÃO 
Obs:................................................................................................. 

8. Comportamento do público; 
[    ]BOM    [  ]REGULAR   [  ]PESSIMO   [  X  ]SEM PÚBLICO 
 

OCORRÊNCIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_ 

________________________________ 
DELEGADO 

Informo – Que antes do inicio da partida, convidados da equipe do A. Rio Negro Clube adentraram ao estádio  
portando instrumentos musicais sem a devida autorização do controle de acesso, os mesmo começaram a 
tocar os referidos instrumentos, quando então tomei conhecimento de tal fato, fui imediatamente ao local 
pedindo que os mesmo (convidados) cessasse a utilização dos instrumentos, de pronto os mesmos 
interromperam a batucada e retiram os instrumentos do estádio e guardaram no ônibus. 
Informo - que a pedido do Arbitro FREDDY RAFAEL LOPEZ FERNANDEZ me foi solicitado para retirar da 
arquibancada o Sr. JOFRE CONCEIÇÃO DOS SANTOS identificado com a camisa da equipe do Atlético Rio 
Negro Clube, por estar se manifestando contra as decisões da equipe de arbitragem após o termino do 
primeiro tempo. 
Informo - que aos 25 minutos do 2º tempo o jogo foi paralisado por 2 minutos em virtude do Sr. JOSIEL 
RIBEIRO DIAS JUNIOR (RG nº 364337-9) identificado com a camisa da equipe do TARUMA E. C. se manifestar 
contra as decisões da equipe de arbitragem. 
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