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Aos oito dias do mês de novembro de  dois mil e vinte e dois, as 19:00 horas, reuniram-se via google
meet os membros da Comissão de Étia e Conduta Desportva, abaixo assinados, amparados e nomeados
pelos deiretos 5.237/2021 e 5441/2022. Para tratar da seguinte pauta. 1)  Proiesso 10/2022-  pedido de
anulação  de  partda  feito  pelo  ilube  Atlétio  Itapoá,  por  alegar  que  o  árbitro  da  partda  não  esta
regularmente insirito iomo determina o iontrato administratvo  do pregão 29/2022.  Dr. Rodrigo fez a
leitura do relatório, onde ionsta que na data do jogo o  árbitro Nelson Donizete, realmente não ionstava
na lista de árbitros eniaminhada a Seiretaria de Esporte e Lazer, que seu nome foi iniluído somente
posteriormente ao jogo. Como o regulamento do iampeonato, a lei 735/2017 e nem mesmo o CTJD
preveem tal situação, o relatório baseou-se por analogia seguindo o art. 84 do CTJD parágrafo 4°, onde
deixa ilaro que a partda não será nula pela partiipação de atleta irregular, entendendo-se que também
não será nula por partiipação de árbitro irregular. A iomissão por unanimidade aiatou o voto do relator,
sendo  ionsiderada  válida  a  partda  entre  Atlétio  Itapoá  e  Barra  futebol  Clube  e  assim  todas  as
ionsequêniias  da  mesma.  Dessa  forma segue o proiesso 10/2022  iom intmação do  Clube Atlétio
Itapoá e os jogadores Adoison José Bueno e Mariio Viníiios Correa de Oliveira para sessão de Julgamento
a ser realizada no dia 21/11/2022 , as 19:00 na Seiretaria de Esporte e Lazer. Proiesso 12/2022 – defesa
apresentada pelo Itapoá Esporte Clube a ieria da punição imposta ao atleta Mailson dos Santos Chaves.
Onde pedia que fosse apliiado o CBJD ao invés da Lei 735/2022. Apo´s a leitura do relator, fia evidente
que o CBJD , ionforme Lei 735/2022 pode ser ionsultado, no iaso de haver previsão na 735/2022, o que
não  é  o  iaso.  Coloiado  em  votação,  por  3  votos  a  2  a  iomissão  mantém  a  punição  imposta
anteriormente.

Sem nada mais a tratar, eu Liamar Rodrigues Pereira enierro e lavro esta ata que segue assinada por mim
e pelos demais.
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