
 

 
ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DA ABCD 

 
 
Às dezessete horas e trinta minutos do dia onze de maio do ano dois mil e dezesseis, em 
segunda chamada, na sede da ABCD, localizada na sala 11 do 1º subsolo do Estádio Nacional 
de Brasília Mané Garrincha, Asa Norte, Brasília/DF, foi realizada a Décima Sétima Reunião 
Extraordinária de Diretoria da gestão 2014/2016, atendendo convocação do Edital nº 03/2016. 
O presidente da entidade, Kleiber Beltrão, abriu os trabalhos e submeteu aos seus pares, a 
escolha do presidente e do secretário da reunião. Por unanimidade, foram escolhidos Roberto 
Cavalcanti, para a presidência, e Jânio Gomes, para a secretaria. Agradecendo a presença de 
todos, o presidente da sessão, Roberto Cavalcanti, devolveu a palavra ao presidente da ABCD, 
Kleiber Beltrão, que, de imediato, passou a abordar o primeiro assunto da pauta. Julgamento 
do processo 01/2016, em que o associado Dimas Ferreira era acusado de ter cometido infração 
contra as Normas Estatutárias, Portarias e ao Código de Ética da ABCD. O diretor Ramon Vilar, 
relator do processo, fez a leitura da citação encaminhada por e-mail ao acusado e, 
posteriormente, leu a defesa da parte acusada. Finalizada a leitura, o mérito passou a ser 
julgado com o primeiro voto do relator. Ramon Villar fez algumas pontuações sobre a 
gravidade do caso, para depois votar pela punição mais branda constante do estatuto da 
ABCD, levando em consideração o fato de não existir semelhantes registros anteriores 
praticados pelo acusado. “Pelo fato dele ser primário, voto pela advertência por escrito”. O 
segundo a votar foi Rener Lopes, que inicialmente votou pela suspensão de 180 dias, por 
considerar o ato praticado pelo acusado de extrema gravidade. Em seguida, Jânio Gomes 
votou pela suspensão de 15 dias. Alegou o votante que o acusado cometeu vários equívocos 
no mesmo dia, dentre os quais não procurar a diretoria da ABCD, presente no estádio, antes 
de simplesmente entregar um colete para um profissional que naquele instante encontrava-se 
inabilitado para o exercício da profissão. “Ele errou gravemente ao mandar a campo uma 
pessoa descredenciada. Preferiu tomar aquela decisão à revelia da ABCD”. Ato contínuo, a 
diretora Aline Santiago fez algumas ponderações e votou no sentido de suspender o acusado 
por 30 dias. Finalizado o voto de Aline Santiago, Rener Lopes pediu a palavra e mudou o seu 
voto, diminuindo a pena de 180 dias para 30 dias. Na sequência, Romer Borges e Roberto 
Cavalcante acompanharam o voto do relator, enquanto Eduardo Castro penalizou o acusado 
em de 30 dias de suspensão. Alegando ter compromissos pessoais, Aline Santiago retirou-se da 
sessão. Último a votar, o presidente Kleiber Beltrão votou pela suspensão de 15 dias. Como 
houve empate em 3x3 entre as penas de advertência por escrito e suspensão de 30 dias, o 
presidente da ABCD submeteu o caso a nova rodada de votação, para os diretores decidirem 
qual das duas penas era a mais adequada. Novamente houve empate em 3x3 e o voto de 
minerva do presidente Kleiber Beltrão definiu o resultado. O presidente Kleiber Beltrão leu o 
resultado final, ou seja, por maioria simples, 4x3, o associado Dimas Ferreira será advertido 
por escrito, nos termos do artigo 61 do Estatuto da ABCD, em face das infrações cometidas 
conforme consta dos autos do processo 01/2016. Nada mais havendo a tratar sobre o caso, 
Kleiber Beltrão anunciou o segundo item da pauta. O associado Rener Lopes foi empossado no 
cargo de Membro Efetivo do Conselho Fiscal, deixando vago, portanto, o cargo que ele 
ocupava na suplência do mesmo Conselho. Dessa forma, o diretor Bruno Mendes foi destituído 
da diretoria por não apresentar condições de cumprir com as obrigações inerentes ao cargo. 



No item Assuntos Gerais, o presidente Kleiber Beltrão fez um breve resumo do atual estágio da 
programação do Congresso da Abrace que será realizado pela ABCD entre os dias 26 e 29 de 
maio. O presidente informou a diretoria das diversas ações executadas, com vistas à conquista 
de recursos para custear os elevados gastos do evento. Por fim, o presidente Kleiber Beltrão 
agradeceu a presença dos diretores, devolvendo a palavra ao presidente da reunião, Roberto 
Cavalcanti, que declarou a sessão encerrada. E, para atender aos efeitos legais, a presente ata 
vai assinada por mim, Jânio Gomes, secretário da sessão, e anexada à lista de presença, 
disponível na secretaria da ABCD para eventuais consultas. 
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