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LIGA ALDEENSE DE DESPORTOS 

FUNDADA EM 08 DE MARÇO DE 1953 

AV. FRANCISCO COELHO PEREIRA, 303, CENTRO 

SÃO PEDRO DA ALDEIA-RJ. 

 

ATA DE REGULARIZAÇAO. 

Aos sete dias do mês de novembro  de 2017, após ter sido nomeado pelo presidente da Federação de 

Futebol do Rio de Janeiro-FERJ, por intermédio da Resolução da Presidência RDP nº 034/17, de 06 de 

novembro de 2017, como Delegado Interventor da Federação junto a Liga Aldeense de Desportos, com a 

finalidade de promover as eleições gerais da entidade, regularizar a situação dos clubes filiados, em 

especial no que se refere à obtenção da licença desportiva para funcionamento, e ainda, reorganizar a 

administração da entidade no que se fizer necessário, comunico para os devidos fins que procedi a uma 

análise da situação jurídico-administrativa da Liga em questão e cheguei à seguinte conclusão: 1- Em 2002, 

após ter presidido a entidade por cerca de 20 (vinte) anos, o poder público municipal convidou os 

presidentes dos clubes filiados e ofereceu vantagem financeira e material para disputar um campeonato 

aberto em paralelo ao do organizado pela Liga. Assim, todos aderiram com exceção do São Pedro Esporte 

Clube a proposta oferecida pela municipalidade, mesmo com o campeonato já todo organizado e tabela 

dos jogos sorteada. Isto provocou um grande vazio na programação da Liga, conforme consta na Ata da 

Assembleia Geral Extraordinária de 07 (sete) de janeiro de 2010 (anexa); 2- Em 31 de março de 2010, foi 

realizada uma Assembleia Geral Ordinária (ata anexa), que elegeu uma nova diretoria, com mandato 

trienal para o período com início de 12 de abril e término em 31 de dezembro de 2012, sendo eleito 

presidente o Sr. Edson Bittencourt de Oliveira e vice-presidente o Sr. Elson Pinheiro, porém, por razões 

desconhecidas não agiram no sentido de realizar os objetivos da entidade, principalmente, quanto ao 

registro da ata junto ao cartório competente; 3- Desde de 31 de dezembro de 2005, até a presente data 

a Liga encontra-se inativa deixando uma grande lacuna nas atividades esportivas do município. Diante do 

exposto, convoquei uma reunião com ex-membros da Liga abaixo assinados, apresentei os fatos acima 

mencionados e informei-lhes que precisava do seu testemunho para justificar junto ao cartório 

competente o longo tempo em que a Liga ficou inativa, e com isso tomar as medidas cabíveis para a sua 

REGULARIZAÇÃO, há tanto tempo desejada por todos os desportistas da nossa terra. A presente ata após 

assinada pelos membros abaixo, será publicada no site da Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia. 

São Pedro da Aldeia, 07 de novembro de 2017. 
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