
OLARIA ATLÉTICO CLUBE  

FUNDADO EM 08 DE MARÇO DE 1982 

RUA WALDIR DA SILVA LOBO, S/Nº - MORRO DO MILAGRE 

 SÃO PEDRO DA ALDEIA- RJ 

FILIADO A LIGA ALDEENSE DE DESPORTOS 

 

ATA DE REGULARIZAÇÃO 

Aos dezesseis dias do mês de novembro de 2017, os sócios do OLARIA ATLÉTICO CLUBE, a saber: Francisco 

Pereira Evangelista, brasileiro, casado, aposentado, nascido 30/07/1953, RG nº 081.325.037-0- Detran, CPF 

nֻº 423.288.107-72-MF, residente a rua Waldir da Silva Lobo, nº 731, Morro dos Milagres; João Batista 

Valente Pinto, brasileiro, casado, servidor público municipal, nascido 24/06/1959, RG nº 05676540-7, CPF nº 

615.904.877/53-MF; residente a rua Santos Dumont, nº 257, bairro Fluminense; Edilson Cartaxo da Costa, 

brasileiro, casado, autônomo, nascido 30/11/1968, RG nº 08860939-1, CPF nº 005.061.727/32-MF, residente 

a rua Resende, nº 18, Morro dos Milagres, Luziário de Souza, brasileiro, casado, vendedor autônomo, RG nº 

06632113-4, CPF nº 924.261.667/20-MF, residente a rua Duque de Caxias, nº 59, Morro dos Milagres, 

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. Francisco Pereira Evangelista 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. João Batista Valente Pinto para secretariar 

a reunião, o que foi aceito sem restrições. Usando da palavra o Sr. Francisco Pereira Evangelista 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 

João Batista, 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 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 Sr. Fernando Freire, submeteu aos demais a proposta de regularização da situação jurídica do Olaria 

Atlético 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, em seguida publicado um Edital de Convocação 

aos sócios para Eleições Gerais do Clube, em data a ser determinada. Nada mais havendo a ser tratado eu, 

João Batista Valente Pinto, secretário “ad hoc” lavrei esta ata, em duas vias originais de igual teor, e vai 

assinada pelos presentes. São Pedro da Aldeia, 16 de novembro de 2017.  

_________________________________________        _________________________________________ 

Francisco Pereira Evangelista                   Luziário de Souza 

RG- 081.325.037-0-  CPF nֻº 423.288.107-72-MF                             RG-06632113-4- CPF-924.261.667/20 

_________________________________________        _________________________________________ 

Edilson Cartaxo da Costa                    João Batista Valente Pinto   

RG-08860939-1CPF-005.061.727/32             RG- nº 05676540-7- CPF-615.904.877/53 

_________________________________________ 

Antônio Fernando Freire da Costa 

RG-04107485-7- CPF-183023197-91 


