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Brasília (DF), 21 de outubro de 2014. 
CONDE – 031/2014 

Gestão 2011/2015 
 
À DIRETORIA EXECUTIVA DA ANABB 
 
 
Senhor Presidente, 
 
 
 Para as providências a cargo dessa Diretoria, inclusive quanto à divulgação nos 
diversos veículos de comunicação da ANABB, quando cabível, informamos as decisões 
do Conselho Deliberativo adotadas na reunião extraordinária realizada em 20 de outubro 
de 2014, a saber: 
 

a) apreciação e deliberação sobre a Ata nº 04/2014, referente à reunião 
extraordinária realizada em 03 de setembro de 2014. 
 
Esta Presidência informou ao Colegiado os problemas de saúde enfrentados 
pelo Sr. Secretário do Conselho de Deliberativo, do que decorreu sua 
impossibilidade de comparecer a esta Reunião e de elaborar a ata 
correspondente. 
 
Esclareceu, ademais, que trouxe para ser apreciada apenas a degravação dos 
registros da reunião de 03 de setembro, realizada pelas funcionárias da 
Secretaria Executiva. 
 
Em face disso, a Conselheira Maria das Graças Conceição Machado Costa, 
verificando que a própria degravação continha inconsistências, propôs que a 
apreciação da ata fosse diferida para a próxima reunião, depois de elaborada 
pelo Sr. Secretário. 
 
Discutida a matéria, deliberou o Colegiado, por 9 votos a favor e 5 abstenções 
(ausentes 5 Conselheiros no momento da votação), aprovada a proposta da 
Conselheira Graça.  
 
 

b) apreciação e deliberação sobre a Proposta DIREX nº 44, de 14 de outubro 
de 2014, sobre publicação de matéria paga nos Jornais Correio Braziliense, 
Folha de São Paulo e O Globo, com o posicionamento institucional da 
ANABB sobre o papel dos bancos públicos e do Banco do Brasil no novo 
governo. 
 
Após aprofundados debates, deliberou o Conselho Deliberativo: 
 
b.1 - Aprovar a Proposta da Diretoria relativamente à publicação de matéria paga 
em jornais, considerada a oportunidade do momento (13 votos a favor, 4 votos 
contrários e uma abstenção). 
 
b.2 -  Recusar o texto proposto pela Diretoria (6 votos a favor do texto e 13 
contra). 
 
b.3 - Aprovar o texto sugerido pelo Conselheiro Branisso, como substitutivo do 
texto proposto pela Diretoria (13 votos a favor e 6 contra). 
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b.4 - Proceder ajustes no texto oferecido pelo Conselheiro Branisso, do que 
decorreu o texto objeto do anexo 1, aprovado por consenso. 
 
b.5 - Autorizar a publicação em todos os veículos constantes do orçamento 
entregue pela Diretoria posteriormente à Convocação (anexo 2), e não apenas 
nos jornais constantes da proposta original. 
 

 
2. Esclareço que os demais itens constantes da pauta (alíneas b, d, e e f do item I 
– ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO e alíneas a e b do item II – ASSUNTOS PARA 
CONHECIMENTO) não foram examinados, tendo que vista a necessidade de 
encerramento da reunião às 16h55min, para participação dos Conselheiros nas 
entrevistas com representantes dos Candidatos do 2º Turno à Presidência da República, 
marcada para 17h00min.  

 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

 
João Botelho 

Presidente do Conselho Deliberativo 
 

 
 
 
Anexos: 2 
 
 
Cópia para:  
Conselheiros Deliberativos; 
Presidência do COFIS.  


