
CITAÇÕES 

ATA DENÚNCIA / CITAÇÃO – 12/05/2011 

 
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DISCIPLINAR 

DA LIGA BARRETENSE DE FUTEBOL 
12/05/2011 

 
Aos doze (12) dias do mês de maio (05) do ano de 

dois mil e onze (2011), às 18:30 horas, na sede da Liga Barretense de Futebol, situada na 
avenida 7, nº 1265, reuniu-se a Comissão Disciplinar da Liga Barretense de Futebol, 
assim composta: Presidente DR. EDUARDO LUIZ NUNES; Secretário: DR. JOÃO DE 
SOUZA JUNIOR; e o Membro: DR. CELBIO LUIS DA SILVA, para conhecerem e 
deliberarem sobre a  ocorrências abaixo: 

 
 
SÉRIE A 
 
 
EQUIPE ADPM – Consulta feita pela equipe ADPM, sobre a situação do atleta JOÃO 
VICTOR ODILON XAVIER, que atuou no certame de 2010 pela série A, como Sub-21, na 
condição de residente e domiciliado em Barretos. Agora, aprovado em curso de formação da 
Polícia Militar de São Paulo, atualmente estuda fora do município, retornando a Barretos nos 
seus dias de folga. Pretende a equipe a inscrição do atleta no certame 2011, pela série A, na 
condição de atleta sub-21, requerendo a Comissão Disciplinar a autorização para sua 
inscrição.  
 
RECURSO 
 
Recurso interposto pelo atleta ADALGIZ MOURA MARTINS, contra a Decisão da Comissão 
Disciplinar prolatada no dia 30/09/2010 – Com base no § 2º do art. 45 do Regulamento, 
fica denegado seguimento ao recurso, por intempestivo.  
 
 
 

Deliberou afixar esta ata no mural de costume 
para o fim de “CITAR” os dirigentes, atletas e equipes acima identificados, bem como os 
demais interessados, ficando desde já “INTIMADOS” para comparecer na sessão de 
instrução e julgamento, “se de seu interesse”, que realizar-se-á no dia 19/05/2011 
(QUINTA-FEIRA) às 18:30 horas na sede da LIGA BARRETENSE DE FUTEBOL. 

 
Concluídos os trabalhos, o Sr. Presidente 

determinou ao Secretário que fosse lavrada a presente ata, que após lida e achada 
conforme foi aprovada por unanimidade. 

 
Publique-se no lugar de costume. 
 
 
 

DR. EDUARDO LUIZ NUNES                                              DR. JOÃO DE SOUZA JUNIOR 
                  Presidente                                                                              Secretário  

 
 

DR. CELBIO LUIS DA SILVA 
Membro 


