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Brasília (DF), 25 de março de 2014. 

CONDE – 012/2014 
Gestão 2011/2015 

 
À DIRETORIA EXECUTIVA DA ANABB 
 
 
 
Senhor Presidente, 
 
 
 Para as providências a cargo dessa Diretoria, inclusive quanto a 
divulgação nos diversos veículos de comunicação da ANABB, quando cabível, 
informamos as decisões do Conselho Deliberativo adotadas na reunião 
Extraordinária realizada em 24 de março de 2014, a saber: 
 
I – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA:       

a) apreciação e deliberação sobre a Ata nº 04/2013, referente à Reunião 
Extraordinária realizada em 25 de novembro de 2013; 
 
Aprovada com 16 votos a favor e 1 abstenção. Também deixaram de 
votar, por estarem ausentes naquela reunião, os Conselheiros Cecília 
Garcez e Nilton Brunelli.  

 
b) apreciação e manifestação sobre os pareceres do Conselho Fiscal,  (art. 
23, inciso VIII); 
 
Aprovado com 15 votos a favor e 4 abstenções. Houve registro de voto 
do Conselheiro Cláudio Zucco. 
  
c) apreciação e julgamento das contas do exercício de 2013, do Relatório 
da Diretoria Executiva e do Parecer do Conselho Fiscal e dos Pareceres da 
Auditoria Independente,  (art. 23, inciso XXX); 
 
Aprovado com 17 votos a favor e 2 abstenções. Houve registro de 
voto do Conselheiro William Bento. 

 
Obs. 1: Durante as discussões, houve proposta da Conselheira Isa Musa no 
sentido de ser excluída do relatório a página 12. Submetida a votação a 
proposta foi aprovada por 15 votos a favor e 4 abstenções. Nesta votação 
houve registro de voto do Conselheiro José Branisso. 
  
Obs. 2: Houve também proposta da Conselheira Graça Machado para que, 
na página 13, seja informado o número de pessoas que compareceram a 
cada um dos 81 eventos realizados, detalhando os nomes dos Diretores 
Regionais.  Decisão aprovada por consenso.  
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d) apreciação e deliberação sobre a forma de cumprimento, pela 
DIRETORIA EXECUTIVA, da Proposta do Conselheiro Cláudio Nunes 
Lahorgue, relativamente à participação da ANABB nos processos eleitorais 
da CASSI e da PREVI-2014, decidida pela Consulta Epistolar 02/2014: 

“REGRAS E CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ÀS 
CHAPAS QUE PARTICIPAM DAS ELEIÇÕES CASSI E PREVI-2014: 

1. Com o objetivo de assegurar igualdade de condições às chapas 
concorrentes nas eleições CASSI e PREVI 2014, objetivando o maior nível 
de informação aos associados, bem como tornar o processo eleitoral mais 
transparente e democrático, a ANABB poderá disponibilizar verba 
específica, limitada ao definido pelo Conselho Deliberativo em consulta 
epistolar e dividido pelo número de chapas inscritas, para auxiliar nas 
despesas com a campanha eleitoral, tais como: alimentação, postagens, 
deslocamentos (exceto para utilização de veículo próprio), hospedagem, 
confecção/impressão de mensagens, e hospedagem em mídias 
eletrônicas. 

§ 1º – Na concessão desse auxílio, serão observadas as condições 
estipuladas a seguir:  

 a) a concessão dar-se-á por meio do ressarcimento de despesas, vedada 
a antecipação de valores a título de adiantamento;   

 b) o auxílio será concedido para despesas realizadas por componente da 
chapa, dentro do território nacional, no período de campanha previsto no 
Edital de Convocação de cada pleito.  

§ 2º – Para fazer jus ao auxílio a que se refere decisão, o representante da 
chapa encaminhará à Diretoria Executiva da ANABB solicitação de 
ressarcimento contendo discriminação das despesas realizadas por 
componente da chapa, à qual deverão ser anexados os respectivos 
comprovantes originais dos gastos. 

§ 3º – O subsídio a que se refere este artigo será liberado à medida da 
comprovação das despesas, e desde que recebidas pela Diretoria 
Executiva da ANABB em até 5 (cinco) dias úteis após a divulgação do 
resultado de cada votação.” 
 

As votações foram realizadas desdobradamente por itens, a saber: 
  
a) Aplicação, quando cabível, dos critérios praticados pela CASSI e pela 
PREVI, aliás contemplados nas regras acima: 
 - 16 votos a favor, 02 abstenções; 
 
b) Confecção/Impressão de mensagens: 
 - 16 votos a favor, 02 abstenções; 
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c) Hospedagem: 
- 15 votos a favor, 03 abstenções; 
 
d) Hospedagem em mídias eletrônicas: 
 - 15 votos a favor, 02 abstenções e 01 contrário; 
 
e) Autorização prévia para contratação direta: 
 - 16 votos a favor, 02 abstenções. Houve registro de voto do 
Conselheiro Luiz Careli. 
 
 
e) apreciação e votação do Projeto de Regimento Interno do Conselho 
Deliberativo da ANABB (art. 23, inciso III); 
Após comentários sobre o assunto, o Presidente do Conselho, João 
Botelho, solicitou a retirada do Projeto da pauta, retornando para 
discussão na próxima reunião, o que foi aprovado por consenso. 
 
f)  apreciação e votação do Requerimento do Conselheiro Emílio Santiago 
Ribas Rodrigues, relativamente ao relacionamento da ANABB com a 
COOP-ANABB: 
O assunto foi retirado da pauta por decisão do Presidente João 
Botelho. Após reclamação do Conselheiro Emílio Rodrigues, o 
Presidente recorreu de ofício de sua decisão para o colegiado que, por 
9 votos a 7, acolheu o recurso e manteve a decisão recorrida. 
 
g) apreciação e votação da Consulta DIREX SOBRE DESPESAS de 
reunião do CONDE não realizada; 
A requerimento do Conselheiro Augusto Carvalho, o item foi retirado, 
por consenso, da pauta de votação, devendo ser apreciado na 
próxima reunião. 
 

h) proposta da DIREX sobre preenchimento de vagas de DIREGs nos 
GATs. 
 
Votados desdobradamente os itens, os resultados foram: 
Itens (a) e (b) – aprovadas por unanimidade; 
Itens (c), (d), (f) e (g) – foram postergadas para discussão; 
Item (e) – substituída pela proposta do Conselheiro Luiz Oswaldo, 
no sentido manter-se em 2014, excepcionalmente, 1 integrante a 
mais no Grupo 6, aprovada por unanimidade.   
 

 
II – ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO: 
 

a) exposição, pela Diretoria Executiva, dos trabalhos em andamento sob 
condução daquele Órgão; 
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EXPOSIÇÃO DISPENSADA por proposta do Presidente João 
Botelho, em face do adiantado da hora. 
 

b) outros assuntos de interesse da Associação. 
 
1- Registrando que não é a primeira que ele solicita, o Conselheiro 
Cláudio Zucco reclamou da intempestividade com que as Atas 
DIREX são enviadas aos Conselheiros. A reclamação foi endossada 
por todos os Conselheiros; 
 
2- O Conselheiro José Branisso solicitou relatório da DIREX sobre 
as pendências relacionadas aos Advogados Ivo Evangelista e 
Edino Cezar Franzio; 
 
3- O Conselheiro Luiz Careli fez registro sobre o pedido feito para a 
VICOM (estudar disponibilização para os Conselheiros de área 
restrita, com acesso mediante senha, no site da ANABB); 
 
4- Escolha da data da próxima reunião do CONDE: 26.05.14; 
 
5- O Conselheiro Cláudio Zucco reclamou que não foi pautada, para 
esta reunião, uma questão de ordem por ele suscitada em e-mail de 
20 de março, relativamente ao funcionamento da Comissão de 
Ética. O Presidente esclareceu que não incluiu na pauta porque, em 
se tratando de matéria já decidida por ele em despacho de 06 de 
fevereiro, não caberia apreciar “questões de ordem”. Tivesse o 
conselheiro se valido do remédio correto, recurso, o mesmo teria 
sido levado ao Colegiado. 

 
 

    
  

Atenciosamente, 

 
João Botelho 

Presidente do Conselho Deliberativo 
 

 
 
 

Cópia para:  
Conselheiros Deliberativos e 
Presidência do COFIS  

 
 


