
PORTO REAL FUTEBOL CLUBE  

FUNDADO EM 16 DE AGOSTO DE 1993 

SEDE: RUA WILSON MEDEIROS, 75- PORTO DO CARRO 

 SÃO PEDRO DA ALDEIA- RJ 

FILIADO A LIGA ALDEENSE DE DESPORTOS 

ATA DE REGULARIZAÇÃO 

Aos sete dias do mês de novembro  de 2017, os sócios fundados do PORTO REAL FUTEBOL CLUBE, a saber: 

Laurindo Coimbra Filho, brasileiro, casado, aposentado, nascido em 28/01/1952, RG 13184721- IPF, CPF nº 

423.283.067-72-MF, residente a rua da Saúde, nº 114, bairro Porto do Carro; Ivanir Oliveira Franciscone, 

brasileiro, casado, comerciário, nascido em 29/07/1962, RG nº 065041733-IFP; CPF nº 826.169.307-49, 

residente a rua Nilo Emanuel dos Santos, nº 08, bairro Porto do Carro; Antônio Marcos Santana de Souza, 

brasileiro, casado, corretor de imóveis, nascido em 21/09/1955, RG nº 912019866-IFP, CPF nº 358.108.587-

91-MF, residente a rua Nilo Emanoel dos Santos, nº 100, bairro Porto do Carro; Antônio da Silva Costa, 

brasileiro, casado, aposentado, nascido em 20/04/1949, RG nº 10580625-1-IFP, CPF nº 366.386.687-49-MF, 

residente a rua Jose Cirilo dos Santos, nº 34, bairro Ponta do Ambrósio, reuniram-se na sede esportiva 

localizada no endereço acima, com o ex-presidente da Liga Aldeense de Desportos Sr. Antônio Fernando 

Freire da Costa, brasileiro, divorciado, aposentado, nascido em 13/10/1947, RG nº 04107485-7- IFP, CPF nº 

183.023.197-91-MF, com o objetivo de regularizar a situação do clube perante a Liga Aldeense de 

Desportos. Aberta a reunião o Sr. Lauro Coimbra Filho sugeriu aos presentes a indicação de um membro 

para presidir a reunião, tendo sido escolhido por unanimidade o Sr. Fernando Freire. Ato contínuo o Sr. 

Fernando Freire convidou o Sr. Antônio Marcos S. de Souza para secretariar a reunião, o que foi aceito sem 

restrições. Usando da palavra o Sr. Lauro Coimbra Filho 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. 

Em seguida, o Sr. Fernando Freire solicitou ao secretário Antônio Marcos, a elaboração desta ata, 

justificando junto aos órgãos públicos competentes as razões pelas quais as atas do clube, relativas aos 

períodos de 2002 até 2017, deixaram de ser registradas e averbadas, esclarecendo que esta situação foi 

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

nos dirigentes dos clubes. Para tanto, o presidente da reunião submeteu aos demais a proposta de 

regularização da situação jurídica do Porto Real 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, e 

em seguida será publicado um Edital de Convocação aos sócios para Eleições Gerais do Clube, em data a 

ser determinada. Nada mais havendo a ser tratado eu, Antônio Marcos S. de Souza, secretário “ad hoc” 

lavrei esta ata, em duas vias originais de igual teor, e vai assinada pelos presentes. São Pedro da Aldeia, 07 

de novembro de 2017.  

_________________________________________         _________________________________________ 

Antônio Marcos Santana de Souza     Lauro Coimbra Filho 

RG nº 912019866-IFP- CPF-358.108.587-91   RG nº 13184721-IPF- CPF-423.283.067-72 

_________________________________________         _________________________________________ 

Antônio da Silva Costa      Ivanir de Oliveira Francisconi 

RG nº 10580625-1-IFP- CPF-      RG nº 065041733-IFP- CPF-826.169.307-49 

_________________________________________ 

Antônio Fernando Freire da Costa 

Rg-04107485-7- cpf-183023197-91 


