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CONSULTA EPISTOLAR nº 01/2014 – ELEIÇÕES CASSI E PREVI 

 
 

CONSELHEIRO VOTO REGISTRO 

1. Ana Lúcia Landin  

CONTRÁRIO À 

APROVAÇÃO 

Acompanho o voto da Conselheira Graça Machado, a seguir descrito: 
Voto CONTRA a proposta apresentada pela Diretoria, separando a decisão 
em duas partes. 
A FAVOR DA ANABB ajudar todas as chapas nas eleições da CASSI e 
PREVI e Não apoiar uma única chapa. 
Abrir um debate entre os diretores e conselheiros, buscando uma melhor 
forma de utilizar os valores orçamentários: 
  
Razões: 
O debate pela internet e a distribuição de DVDs pouco ajuda na 
comunicação com os eleitores. 
Baixo índice de visualizações do debate ao vivo pela internet. 
Poucas visualizações dos vídeos disponibilizados no YouTube. 
Alto custo na produção das filmagens." 
 

2. Augusto Silveira de Carvalho   

CONTRÁRIO À 

APROVAÇÃO 

Sr. Presidente manifesto-me contrariamente a proposta da Diretoria, 
acompanhando o voto da Conselheira Graça Machado. 
 

3. Cláudio José Zucco  

CONTRÁRIO À 

APROVAÇÃO 

Atendendo ao contido no expediente CONDE 001/2014 e documentos nº 
01 e nº 02, necessários para a realização da consulta epistolar, registro o 
seguinte voto, no mesmo diapasão das Conselheiras Deliberativas, Sras. 
Ana Lúcia Landin e Maria das Graças Conceição Machado Costa,  a saber: 

Voto CONTRA a proposta apresentada pela Diretoria, separando a decisão 
em duas partes. 
 1ª - A FAVOR DA ANABB ajudar todas as chapas nas eleições da CASSI 
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e PREVI e Não apoiar uma única chapa. 
2ª - Abrir um debate entre os Diretores e Conselheiros, buscando uma 
melhor forma de utilizar os valores orçamentários. 
 Razões: 
- O debate pela internet e a distribuição de DVDs pouco ajuda na 
comunicação com os eleitores. 
- Baixo índice de visualizações do debate ao vivo pela internet. 
- Poucas visualizações dos vídeos disponibilizados no YouTube. 
- Alto custo na produção das filmagens. 

 

4. Cláudio Nunes Lahorgue  

PELA 

APROVAÇÃO 

MANIFESTAÇÃO: 1.  Concordo com a proposta DIREX nº 39, de 06 de 
fevereiro de 2014, apresentada pela Diretoria (x). 
 
OBS: À consideração do Sr. Presidente Botelho para encaminhamento: 
Sugiro que a ANABB, dentro da proposta ora apresentada, 
poderia viabilizar verba, de mesmo valor, para todas as chapas 
concorrentes, com finalidade específica de auxiliar a remessa de material 
de propaganda próprio, mediante solicitação e condicionada a 
comprovação da despesa efetivamente efetuada.  

 

5. Cecília Mendes Garcez Siqueira   

CONTRÁRIO À 

APROVAÇÃO 

Em resposta à consulta epistolar 001/2014, reproduzo abaixo o mesmo 
voto apresentado pela Conselheira Graça Machado. 
Voto CONTRA a proposta apresentada pela Diretoria, separando a decisão 
em duas partes. 
  
A FAVOR DA ANABB ajudar todas as chapas nas eleições da CASSI e 
PREVI e Não apoiar uma única chapa. 
  
Abrir um debate entre os diretores e conselheiros, buscando uma melhor 
forma de utilizar os valores orçamentários: 
  
Razões: 
  
O debate pela internet e a distribuição de DVDs pouco ajuda na 
comunicação com os eleitores. 
Baixo índice de visualizações do debate ao vivo pela internet. 
Poucas visualizações dos vídeos disponibilizados no YouTube. 
Alto custo na produção das filmagens. 
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6. Denise Lopes Vianna  

CONTRÁRIO À 

APROVAÇÃO  

Relativamente à Consulta Epistolar 001/2014, me manifesto: 
 
Discordo da proposta da Diretoria Executiva com manifestação de voto: 
 
"Acompanho o voto da Conselheira Graça Machado, a seguir descrito: 
 
Voto CONTRA a proposta apresentada pela Diretoria, separando a decisão 
em duas partes. 
  
A FAVOR DA ANABB ajudar todas as chapas nas eleições da CASSI e 
PREVI e Não apoiar uma única chapa. 
  
Abrir um debate entre os diretores e conselheiros, buscando uma melhor 
forma de utilizar os valores orçamentários: 
  
Razões: 
  
O debate pela internet e a distribuição de DVDs pouco ajuda na 
comunicação com os eleitores. 
Baixo índice de visualizações do debate ao vivo pela internet. 
Poucas visualizações dos vídeos disponibilizados no YouTube. 
Alto custo na produção das filmagens." 
 

 

7. Emílio Santiago Ribas Rodrigues  

CONTRÁRIO À 

APROVAÇÃO 

Atendendo ao contido no expediente CONDE 001/2014 e documentos nº 
01 e nº 02, necessários para a realização da consulta epistolar, registro o 
seguinte voto, acompanhando as Conselheiras Deliberativas, Sras. Ana 
Lúcia Landin e Maria das Graças Conceição Machado Costa, conforme 
segue:  
 
Voto CONTRA a proposta apresentada pela Diretoria, separando a decisão 
em duas partes.  
   
1ª - A FAVOR DA ANABB ajudar todas as chapas nas eleições da CASSI e 
PREVI e Não apoiar uma única chapa. 
   
2ª - Abrir um debate entre os Diretores e Conselheiros, buscando uma 
melhor forma de utilizar os valores orçamentários. 
   
Razões: 
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- O debate pela internet e a distribuição de DVDs pouco ajuda na 
comunicação com os eleitores. 
- Baixo índice de visualizações do debate ao vivo pela internet. 
- Poucas visualizações dos vídeos disponibilizados no YouTube. 
- Alto custo na produção das filmagens. 
 
É o meu voto. 

 

8. Gilberto Matos Santiago  

PELA 

APROVAÇÃO 

 
Com referência ao expediente CONDE-001/2014, de 08.02.2014, concordo 
com a proposta DIREX nº 39, de 06 de fevereiro de 2014, observada a 
verba prevista no orçamento de 2014, nas campanhas institucionais para 
os processos eleitorais para CASSI e PREVI. 

9. Ilma Peres Causanilhas Rodrigues  

CONTRÁRIO À 

APROVAÇÃO 

Discordo da proposta apresentada na Consulta em questão (001/14) e 
apresento abaixo minha justificativa  (X) 
Senhores Presidente e Vice Presidentes da Diretoria Executiva da ANABB, 
Senhor Presidente do Conselho Deliberativo e Senhores Conselheiros 
Deliberativos e Fiscais da ANABB. 
Há dois anos, mal acabara de tomar posse o novo grupo eleito no pleito 
2011-12 já tinha na sua pauta a participação nas Eleições Cassi e Previ. 
Como ainda não se conhecia na íntegra os processos e procedimentos da 
ANABB relativamente ao período fechado em dez/13, a Diretoria submeteu 
aos Colegiados, que aquiesceram, que a ANABB não entraria na 
composição de chapa para aquelas Entidades, mas apoiaria, de forma 
democrática, todas as chapas inscritas no pleito, mesmo sabendo que o 
espaço político naquelas Entidades facilitaria, sobremaneira, a ANABB no 
reposicionamento, diante da criticidade do período, em que a cobrança do 
associado passou a ser o fiel da balança.  
Assim, penso que a ANABB de hoje, que já domina seus processos e 
procedimentos, deve rever a decisão tomada à época, voltando a pensar 
na inclusão da Entidade na participação dos pleitos de Cassi e Previ. Até 
porque em momento algum a ANABB perguntou ao associado, mesmo que 
numa enquete, se ele ficou satisfeito com o modelo anterior e se ele 
realmente deseja que a sua associação fique fora das disputas e deixe de 
ocupar espaço na disputa por Cassi e Previ – até porque só ele pode aferir 
o peso e o significado que as duas instituições têm na sua vida de 
funcionário do Banco do Brasil.  
Já sentimos na pele o distanciamento que nos impõe o afastamento da 
ANABB, mesmo que temporário, dos Colegiados daquelas Entidades. A 
perda de espaço político diminui o peso do voto e da voz da ANABB nos 
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embates que interessam aos associados – aposentados, pensionistas e 
ativos.  
Por outro lado, assunto de tamanha importância mereceria ir ao debate nos 
Colegiados, mesmo que em reunião extraordinária, para o referendo, por 
parte dos Conselheiros, que, em novembro, votaram verba específica para 
a participação da ANABB nos Pleitos de Previ e Cassi. 

 

10. Isa Musa de Noronha  

CONTRÁRIO À 

APROVAÇÃO  

2.      Discordo da proposta apresentada pela Diretoria e apresento, abaixo, 
meus fundamentos (x) 

 Prezados senhores, Presidente, vice-presidentes e Conselheiros da 
ANABB 

Aquele ano de 2012 era atípico na ANABB. Assumia a entidade um grupo 

diverso do que por mais de vinte anos capitaneou a ANABB. Não seria 

possível, face aos imensos desafios que tínhamos pela frente, como o de 

consolidar uma unidade que se mostrara evidente na disputa eleitoral 

interna. Então, naquele ano, a ANABB manter-se neutra nas eleições 

CASSI e PREVI se justificava. 

Hoje não! O alheamento da ANABB na disuta efetiva, resultou na vitória de 

grupos que também há anos se eternizam em nossas Caixas. Pior. Sem ter 

participado, sem ter nomes seus nos poderes tanto da Cassi quanto da 

Previ a ANABB perdeu espaço político que, para o bem ou para o mal, 

mantinha desde 1998.  

O resultado dessa perda de espaço assistimos ao longo desses dois anos, 

quando a ANABB deixou de participar efetivamente das decisões cruciais 

que envolviam tanto a CASSI e, mais evidente na PREVI. Não tenho 

nenhuma dúvida de que as discussões dentro da PREVI a propósito do 

Teto de Benefício não tomariam esse rumo, de impasse, atual, houvesse lá 

a posição da ANABB, por seu representante em qualquer uma das 
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instâncias, pautando, chamando os interessados (nós, participantes e 

assistidos), para o debate. Não tenho dúvidas de que a suspensão abrupta 

do BET teria sido debatida e questionada   à exaustão, houvesse na PREVI 

a ANABB, por seu(s) representantes. 

Sem participar, sem ter o poder de decidir lá dentro, na voz e no voto, a 

ANABB assemelha-se a um canhão sem balas. Um míssil desarmado. 

Nossas teses levadas à PREVI são meras balas de festim: não ameaçam, 

não despertam temor e nem respeito. 

De sorte que, eu, como conselheira, defendo e advogo que a ANABB 

participe efetivamente das eleições PREVI: montando chapa ou compondo 

chapa com as demas forças do universo BB. 

11. João Botelho (Presidente)  

PELA 

APROVAÇÃO 

 

12. José Branisso ABSTENÇÃO CONSULTA EPISTOLAR 001/2014 - Deliberação sobre a proposta DIREX 
nº 39, de 06 de fevereiro de 2014, relativamente à participação da ANABB 
nas eleições CASSI e PREVI 2014. 
            Em atenção à sua Consulta, manifesto-me da seguinte forma: 
“Abstenho-me de votar e apresento, abaixo, meus fundamentos”, que são 
os seguintes: 
            Louvável sob todos os aspectos a proposta de a ANABB apoiar as 
chapas participantes das eleições CASSI e PREVI. Entretanto, entendo 
que o apoio da ANABB às chapas inscritas nos pleitos da CASSI e da 
PREVI deveria ser mediante o fornecimento, a cada uma das chapas, de 
um conjunto de envelopes e de etiquetas relativo ao número de votantes, 
bem como do pagamento das respectivas despesas de postagens tipo 
carta. Porém, o material a ser remetido deverá ser produzido pela chapa e 
sob sua inteira responsabilidade, devendo, entretanto, ser limitado ao 
tamanho máximo de 4 (quatro) páginas tamanho ofício. Isto asseguraria 
isonomia possibilitando que as mensagens das chapas chegassem a todos 
os votantes, que, assim, poderiam livre e democraticamente decidir quem 
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melhor o representará. 
            Penso que as medidas propostas pela DIREX são importantes, 
entretanto, em minha modesta opinião, pelas dificuldades próprias do corpo 
social em acessar as tecnologias de internet e de transmissão via 
“conference call” ou assemelhados, não chegam a todos que tem a missão 
de decidir os destinos da CASSI e da PREVI. 
            Assim, Sr. Presidente, pela relevância e importância do assunto 
para todos os associados, solicito que V.Sa. convoque reunião presencial o 
mais rápido possível para que se trate da forma de participação da ANABB 
nos referidos pleitos mediante um debate entre todos os Senhores 
Conselheiros. 

 

13. Luiz Antonio Careli  

PELA 

APROVAÇÃO 

 

14. Luiz Oswaldo Santiago Moreira de Souza  

PELA 

APROVAÇÃO 

 

15. Maria das Graças Conceição Machado 

Costa 

 

CONTRÁRIO À 

APROVAÇÃO 

Voto CONTRA a proposta apresentada pela Diretoria, separando a decisão 
em duas partes. 
 
A FAVOR DA ANABB ajudar todas as chapas nas eleições da CASSI e 
PREVI e Não apoiar uma única chapa. 
 
Abrir um debate entre os diretores e conselheiros, buscando uma melhor 
forma de utilizar os valores orçamentários: 
 
Razões: 
 
O debate pela internet e a distribuição de DVDs pouco ajuda na 
comunicação com os eleitores. 
Baixo índice de visualizações do debate ao vivo pela internet. 
Poucas visualizações dos vídeos disponibilizados no YouTube. 
Alto custo na produção das filmagens. 
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16. Maria Goretti Fassina Barone Falqueto  

PELA 

APROVAÇÃO 

 

17. Mário Tatsuo Miyashiro  

PELA 

APROVAÇÃO 

Concordo plenamente com a proposta DIREX nº 39/2014. 
 

18. Mércia M.N.Pimentel  

CONTRÁRIO À 

APROVAÇÃO 

Relativamente à Consulta Epistolar em pauta me manifesto: 
 
DISCORDO da proposta da Diretoria Executiva com manifestação de voto: 
 
"Acompanho o voto da Conselheira Graça Machado, a seguir descrito: 
 
Voto CONTRA a proposta apresentada pela Diretoria, separando a decisão em 
duas partes. 
  
A FAVOR DA ANABB ajudar todas as chapas nas eleições da CASSI e PREVI e 
Não apoiar uma única chapa. 
  
Abrir um debate entre os diretores e conselheiros, buscando uma melhor forma de 
utilizar os valores orçamentários: 
  
Razões: 
  
O debate pela internet e a distribuição de DVDs pouco ajuda na comunicação com 
os eleitores. 
Baixo índice de visualizações do debate ao vivo pela internet. 
Poucas visualizações dos vídeos disponibilizados no YouTube. 
Alto custo na produção das filmagens." 

19. Nilton Brunelli de Azevedo  

CONTRÁRIO À 

APROVAÇÃO 

Voto CONTRA a proposta 39, de 06/02/2014, apresentada pela Diretoria 
Executiva. 
 
Manifesto-me favorável à participação da ANABB na ajuda a todas as 
chapas concorrentes nas eleições da CASSI e PREVI. Sou contra o apoio 
da ANABB a uma única chapa. 
 
Sugiro a abertura de um debate entre a DIREX e o Conselho Deliberativo 
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para definir a melhor forma de utilizar os recursos de nossa entidade. 
 

20. Paula Regina Goto  

PELA 

APROVAÇÃO  

Manifesto-me favoravelmente às propostas DIREX. 

21. William José Alves Bento  

CONTRÁRIO À 

APROVAÇÃO 

 
Tendo presente a consulta epistolar, registro meu voto contrário a proposta 
da Direx; ao tempo que acompanho o registro de voto do conselheiro 
Cláudio Zucco. 

 

 


