
 
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de 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, esteve reunida a Assembleia Geral Extraordinária, poder soberano da ABCD, para deliberar 

sobre os itens constantes do Edital nº 07/2016. O presidente da entidade, Kleiber Beltrão, abriu os 

trabalhos e submeteu aos associados presentes - com direito a voto - conforme determina o estatuto da 

entidade, a escolha do presidente e do secretário da assembleia. Por unanimidade, foram escolhidos 

Ramón Villar, para a presidência, e Jânio Gomes, para a secretário. Agradecendo a presença de todos, o 

presidente da assembleia leu o Edital nº 07/2016, datado do dia 19 de agosto do corrente ano, este 

devidamente publicado no site oficial da ABCD e no Jornal de Brasília. Finalizada a leitura do Edital, o 

associado Jânio Gomes dos Santos pediu a palavra e solicitou que fosse constato em ata que ele entrou 

em contato com a diretoria para dar ciência aos demais presentes de que ele iria chegar atrasado ao 

encontro. O associado Jânio Gomes dos Santos, também, pediu para constar em ata que nenhum 

associado questionou o fato de a assembleia não ter iniciado exatamente no horário da segunda 

chamada, às 17h30, conforme constava do Edital de convocação, para aguardar a chegada de alguns 

associados que estavam a caminho naquele instante. Ato contínuo, a Assembleia passou a deliberar 

sobre o primeiro item da pauta: Apreciar, nos termos do artigo 8º, X do estatuto em vigor, proposta de 

prorrogação do atual mandato da Diretoria Administrativa e dos Conselhos da ABCD, para um prazo 

de até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do dia 15 de agosto de 2016. Feitas algumas 

ponderações e discussões absolutamente democráticas, o mérito da questão passou a ser votado.  Por 

unanimidade, os associados presentes votaram no sentido de aprovar a prorrogação do atual mandato 

da Diretoria e dos Conselhos da ABCD por um período de até 60 (sessenta) dias corridos, contados a 

partir do dia 15 de agosto de 2016, ou seja, até 14 de outubro do ano em curso. Em seguida, a 

Assembleia passou a deliberar sobre o segundo item da ordem do dia: Deliberar sobre os efeitos legais 

da Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 08 de julho de 2016, bem como da Ata da 

referida Assembleia e do Edital nº 04/2016. Feitos algumas colocações divergentes sobre o tema, 

passou-se a votar o mérito.  Por maioria, cinco votos favoráveis e três votos contrários (5x3), e uma 

abstenção do associado Manoel Dimas Ferreira, os associados presentes votaram no sentido de tornar 

nula a Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 8 de julho de 2016, que teve como objetivo 

único fazer alterações no estatuto da ABCD, bem como tornar sem efeito a ata redigida e aprovada 

naquele dia e o cancelamento do edital nº 04/2016. O motivo das referidas anulações foi em razão do 

novo estatuto ter sido aprovado com equívoco, o que acabou sendo objeto de um pedido de 

impugnação do processo eleitoral. A decisão proferida pela Assembleia Geral tem como objetivo 

possibilitar que as devidas retificações sejam feitas em nova assembleia a ser convocada para aprovação 

do novo estatuto da ABCD. Com isso, o estatuto anterior, aprovado em 16 de julho de 2014, volta a 

vigorar. Por fim, a Assembleia passou a deliberar sobre o terceiro e último item da pauta: Assuntos 

Gerais. Foi instituída pela Assembleia Geral uma Comissão Especial composta pelos associados Celso 

Alonso, Jânio Gomes e Cristiano Oliveira. Referida Comissão recebeu a incumbência de discutir e 

apresentar até dia 8 de setembro do corrente ano a redação do novo estatuto da ABCD, para apreciação 

da Assembleia Geral a ser convocada para este fim. Em seguida, a ata foi lida em voz alta pelo 

secretário. Não houve contestação dos presentes em relação ao teor do texto final. Nada mais havendo 

a tratar, o presidente da Assembleia, Ramón Villar, agradeceu a todos e encerrou os trabalhos. E, para 

atender aos efeitos legais, a presente ata vai assinada por mim, Jânio Gomes, secretário, e pelo 

presidente da Assembleia, Ramon Villar, anexada à lista de presença dos demais participantes 

disponível na secretaria da ABCD para eventuais consultas.//////////////////////////////////////////////// 

 
Publique-se, 

Brasília, 25 de agosto de 2016.  
 


