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ATA DE REGULARIZAÇÃO 

Aos doze dias do mês de dezembro de 2017, os sócios do RODOVIÁRIO FUTEBOL CLUBE, a saber: Roberto 

Cardoso de Azeredo, brasileiro, casado, autônomo, nascido 07-06-1963, RG nº 07373210-4- IFP, CPF nֻº 

964.059.077-49-MF, residente a rua Georgina, Q J, lote 16, bairro Rua do Fogo; Izaias Marques Soares, 

brasileiro, casado, autônomo, nascido 17-11-1963, RG nº 08552215-9-IFP, CPF nº 859.486.087-00-MF; 

residente a rua 15, nº 97, bairro Parque Burle, Cabo Frio; Elson Pinheiro, brasileiro, casado, militar 

aposentado, RG nº 358646-MB, CPF nº 677.978.227-00-MF, residente a rua Bela Vista, nº 286, bairro 

Estação, reuniram-se na sede esportiva localizada no endereço acima, juntamente com o ex-presidente da 

Liga Aldeense de Desportos, Sr. Antônio Fernando Freire da Costa, brasileiro, divorciado, aposentado, 

nascido 13/10/1947, RG nº 04107485-7, CPF-183023197-91-MF, com o objetivo de regularizar a situação do 

clube perante a Liga Aldeense de Desportos. Aberta a reunião o Sr. Elson Pinheiro sugeriu aos presentes a 

indicação de um membro para presidir a reunião, tendo sido escolhido por unanimidade o Sr. Fernando 

Freire. Ato continuo o Sr. Fernando Freire convidou o Sr. Geraldo Luiz Ferreira para secretariar a reunião, o 

que foi aceito sem restrições. Usando da palavra o Sr. Elson Pinheiro que explicou aos demais que foi 

procurado pelo Sr. Fernando Freire e informado que o mesmo foi nomeado Delegado Interventor pela 

Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro – FERJ, através da Resolução da Presidência Nº 034/17, de 

06 de novembro de 2017, com a finalidade de regularizar jurídica e administrativamente a situação dos 

clubes filiados e da própria Liga, em especial no que se refere à obtenção da licença desportiva para 

funcionamento do clube, emitido pela Federação de Futebol-FERJ. Em seguida, o Sr. Fernando Freire 

solicitou ao secretário Geraldo Luiz Ferreira, a elaboração desta ata, para justificar junto aos órgãos públicos 

competentes com fé pública em território nacional, as razões pelas quais as atas do clube, relativas aos 

períodos de 2012 até 2017, deixaram de ser registradas e averbadas, esclarecendo que esta situação foi 

devida ao fato de que a Liga se encontra inoperante desde 2005, o que provocou total desmotivação nos 

dirigentes dos clubes. Para tanto, o Sr. Fernando Freire, submeteu aos demais a proposta de regularização da 

situação jurídica do Rodoviário Futebol Clube, o que foi aceito por unanimidade. Diante disso, informou que 

o próximo passo será a publicação desta ata nos meios de comunicação ou em site, para em seguida ser 

publicado um Edital de Convocação aos sócios para Eleições Gerais do Clube, em data a ser determinada. 

Nada mais havendo a ser tratado eu, Geraldo Luiz Ferreira, secretário “ad hoc” lavrei esta ata, em duas vias 

originais de igual teor, e vai assinada pelos presentes. São Pedro da Aldeia, 12 de dezembro de 2017.  

_________________________________________        _________________________________________ 

Roberto Cardoso de Azeredo                   Izaias Marques Soares 

RG nº 07373210-4- IFP- CPF nֻº 964.059.077-49-MF        RG nº 08552215-9-IFP, CPF nº 859.486.087-00-MF 

_________________________________________        _________________________________________ 

Geraldo Luiz Ferreira      Elson Pinheiro 

RG. 1.146.989-IFP- CPF. 003.546.197-72-MF   RG nº 358646-MB, CPF nº 677.978.227-00-MF 

_________________________________________ 

Antônio Fernando Freire da Costa  

RG-04107485-7- CPF-183023197-91 


