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CLUBE DE ASSOCIADOS DA AERONÁUTICA DE BRASÍLIA 
DEPARTAMENTO DE ESPORTES 

 

 

ATA DE REALIZAÇÃO DO CONGRESSO TÉCNICO “FUTEBOL 

SOCIETY” - ANO 2014 

 

 
Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, às 19h45, no Salão Fumê do Clube 

de Associados da Aeronáutica de Brasília, situado na SCES, TRECHO 2 – LOTE 29, realizou-se o 

Congresso Técnico referente ao Campeonato de Futebol Society 2014 – Categoria Livre, que 

contou com a presença dos Diretores de Esporte PAULO, PEREIRA e KIZAM, e as presenças dos 

Representantes dos times que participarão do campeonato: SANDRO DIAS da equipe do REAL 

MADRI, GIVALDO COUTO da equipe do BORÚSSIA, IZAIAS RIBEIRO da equipe do 

BIANCO, CARLOS ANTONIO da equipe do COBRA, ALEX DA SILVA da equipe do 

DYNAMO, JOSELITO MESSIAS da equipe do SCHUMPETER, BRUNNO MIRANDA da equipe 

do AMRELÃO, DEYVISON DE SOUSA da equipe do ETANOL e FELIPE da equipe do 

BARCELONA, onde o Diretor de Esportes Paulo que presidirá o Congresso Técnico, pediu a 

palavra e falou da importância de se ter um campeonato de futebol no Clube e agradeceu a presença 

de todos e desejou boa sorte a todos os participantes, ao começar distribuiu os Regulamentos do  

Campeonato e a Fórmula de disputa deste, em seguida leu o Regulamento, frisou que os jogos serão 

realizados pela manhã nos campos de nºs 1 e 2, citou que será vedado a participação de atletas 

profissionais (art. 3º), destacou que a parte técnica no campo de jogo será exclusiva do arbitro da 

partida, falou da opção de pagamento destacado no art. 9º e seu parágrafo, fez questão de informar 

aos participantes que as fotos a serem colocadas no Sistema para fins de inscrição deverá ser 

digitalizada (formato 3x4) que identifique o atleta, informou que cabe ao representante da equipe a 

arrecadação dos valores a serem pagos na Secretaria do Clube (§ 1º, art. 9º), destacou a importância 

da inscrição dos atletas, que só poderão ser efetuadas até o início do último jogo da 1ª fase (art.8º),  

relembrou que não será permitida chuteira com travas (observar o §§ 1º e 3º do art. 26), pediu aos 

representantes que orientem seus atletas quanto a assinatura da súmula antes do início da partida, 

quanto ao uso do uniforme será solicitado ao participante que informe no ato da inscrição no 

Sistema do CASSAB qual a cor de seu uniforme (colocar uma foto), além de informar aos 

participantes que observem o disposto no art. 26 e seus parágrafos, fez questão de frisar que a 

tolerância de 10 (dez) minutos só será possível para a primeira partida (§ 2º do art. 29), alertou que, 

conforme regulamento, os horários dos eventos previstos na tabela de jogos terão como referencia o 

relógio disponibilizado pelo clube para esse fim. Tendo sido lido e aprovados por todos os 

presentes, por fim, foi mostrada aos presentes a fórmula de disputa dos jogos do Campeonato e 

sendo feito em seguida o sorteio da 1ª rodada, que será repassado aos times participantes, o Diretor 

Paulo, ressaltou que o presente Regulamento terá sua aprovação pelo Presidente, após este ser 

analisado pela consultoria jurídica do Clube, em seguida deu algumas palavras de agradecimento e 

encerrou o Congresso às 20h40. 
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(Continuação da ATA DE REALIZAÇÃO DO CONGRESSO TÉCNICO 

“FUTEBOL SOCIETY” - ANO 2014 – Fl. 02.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.) 

 

 

 

 

PAULO JOSÉ PIRES DE MIRANDA 

Diretor de Esportes 

 

 

 

PAULO ROBSON PEREIRA LEITE 

Diretor de Esportes 

 

 

RONALDO KIZAM DA SILVA 

Diretor de Esportes 

 

 

 

SANDRO DIAS DE CARVALHO 

Representante do Real Madri 

 

 

 

DEYVISON DE SOUSA GONÇALVES 

Representante do ETANOL 

 

 

 

IZAIAS RIBEIRO DOS SANTOS 

Representante do BIANCO 

 

 

 

CARLOS ANTONIO MELLO RODRIGUES 

Representante do COBRA 

 

 

 

GIVALDO DOS SANTOS COUTO 

Representante do BORÚSSIA 

 

 

 

JOSELITO MESSIAS LOBO 
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Representante do SCHUMPETER 

(Continuação da ATA DE REALIZAÇÃO DO CONGRESSO TÉCNICO 

“FUTEBOL SOCIETY” - ANO 2014 – Fl. 03.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.) 

 

 

 

 

BRUNNO MIRANDA DE BARROS 

Representante do AMARELÃO 

 

 

 

ALEX DA SILVA ANDRADE 

Representante do DYNAMO 

 

 

 

FELIPE S. BELICH 

Representante do BARCELONA 

 

 

 

 

 

 


