
 
ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA 

 
Em 29 de maio de 2018, às 18h30, em segunda chamada, conforme convocado 
no edital 03/2018, iniciou-se a reunião da Diretoria Executiva da Associação 
Brasiliense de Cronistas Desportivos. Após saudar os presentes, o presidente 
da associação elegeu o secretário Rener Silva Lopes para secretariar os 
trabalhos. Saudando os presentes, o presidente Kleiber Beltrão passou a 
deliberar sobre os pontos definidos para discussão. 

1. O diretor de Comunicação e Eventos, Jânio Gomes, apresentou uma 
sugestão de calendário para o processo eleitoral da nova diretoria da 
ABCD. O calendário prevê que as inscrições de chapas começam em 20 
de julho e a eleição estaria marcada para o dia 21 de agosto, das 09 às 
17 horas. O calendário foi aprovado por unanimidade pelos presentes. O 
presidente Kleiber Beltrão apenas lembrou que o edital, de acordo com o 
Estatuto, deve ser publicado no site da ABCD, na sede da entidade e em 
um jornal. 

2. Foi definido que será solicitada, junto à Federação de Futebol do Distrito 
Federal, a participação da ABCD na reunião preparatória para o clássico 
entre Fluminense e Flamengo, marcado para o dia 07 de junho, uma vez 
que a imprensa é parte integrante da partida. 

3. Foi discutida a organização do processo de credenciamento de imprensa 
para o jogo entre Fluminense x Flamengo. A metodologia será divulgada 
pelo site da ABCD (www.abcdesportes.com.br). 

Não havendo mais assuntos a serem discutidos, o presidente da reunião 
agradeceu a presença de todos e encerrou o encontro às 21h20, horário de 
Brasília. Para atender os efeitos legais, a presente ata vai assinada por mim, 
Rener Silva Lopes, secretário, e por Kleiber Beltrão, presidente da reunião, 
anexada à lista de presença dos demais participantes, que está disponível na 
sede da ABCD para eventuais consultas. 
 
Brasília, 30 de maio de 2018. 


