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ATA DE REGULARIZAÇÃO 

Ao primeiro dia do mês de novembro de 2017, os sócios beneméritos do CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE, a 

saber: Patrício Leite Ventury, brasileiro, solteiro, profissão montador, residente a rua Antônio Araújo, 

nº 50, Campo Redondo – RG nº 10023593-6, cpf nº 003.888.839-73-MF; Mauro Pereira Gusmão, 

brasileiro, casado, motorista autônomo, residente a rua Tropicália, s/nº, Campo Redondo – Rg nº 

03189418-15, cpf nº 402.872.627-15-MF; Luzinei Mendonça da Silva, brasileiro, casado, residente a 

rua Leonor F. de Carvalho, nº 298, Campo Redondo, RG nº 06771347-9, cpf nº 002.379.437-61-MF, 

Sergio Murilo Lessa, brasileiro, solteiro, professor, residente a rua Eduardo Freire, nº 102, Campo 

Redondo, RG nº 06023873-0, cpf nº 793.430.667-91-MF; reuniram-se na sede social com o objetivo de 

regularizar a situação do clube perante a Liga Aldeense de Desportos. O sócio Patrício Leite Ventury 

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 seu funcionamento. Para tanto, estamos através deste 

instrumento, justificando junto ao Cartório Competente 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 ficou inoperante desde 2005. Ainda com a palavra o 

sócio Patrício Leite Ventury submeteu aos demais a proposta de regularização da situação jurídica do 

Cruzeiro Futebol Clube, o que foi aceito por unanimidade. Diante disso informou que o próximo passo 

será a publicação nos meios de comunicação ou em algum site, e que em seguida publicado um Edital 

de Convocação aos fundadores e sócios beneméritos para Eleições Gerais do Clube, em data a ser 

determinada. Nada mais havendo a ser tratado eu, Mauro Pereira Gusmão, secretário “ad hoc” lavrei 

esta ata, que vai assinada pelos presentes. São Pedro da Aldeia, 01 de novembro de 2017.  
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