
 
 

 

Ribeirão Preto (SP), 11 de março de 2014. 

CONDE – 009/2014 

Gestão 2011/2015 

 

 

Ilmo. Sr. 

ANTONIO SERGIO RIEDE 

M.D. Presidente da Diretoria Executiva da ANABB 

 

 

 

Senhor Presidente, 

 

 

 

CONSULTA EPISTOLAR 002/2014 – ELEIÇÕES CASSI E PREVI 2014 – Apraz-me 

comunicar a V.Sa. o resultado da Consulta Epistolar em Epígrafe, objeto da Carta CONDE 

007/2014, de 07/03/14 (Anexo 1), dirigida aos Senhores Conselheiros Deliberativos, com cópia 

à Diretoria Executiva e ao Conselho Fiscal. 

 

2. Expirado às 18h00min de ontem, 10/03/14, o período de votação, a apuração recebida 

nesta data da Secretaria Executiva registra o seguinte resultado: 

- Votos a favor da proposta do Conselheiro Cláudio Nunes Lahorgue (Anexo 2): 11 

(onze) 

- Votos a favor da proposta do Conselheiro Gilberto Matos Santiago (Anexo 3): 5 

(cinco) 

- Votos a favor da proposta da Conselheira Isa Musa de Noronha (Anexo 4): 2 (dois) 

 

3.  Registro a abstenção de voto deste Presidente, por considerar-me Juiz do processo. 

 

4. Também se abstiveram do voto o Conselheiro José Branisso e a Conselheira Ilma 

Peres Causanilhas Rodrigues, que apresentaram Questões de Ordem (Anexos 5 e 6 

respectivamente).  Alegaram ambos em síntese, com argumentos semelhantes, a 

impossibilidade de serem apreciadas as propostas do Sr. Lahorgue e do Sr. Gilberto sem o 

exame preliminar da proposta da Sra. Isa, que definiria a forma de participação da ANABB nos 

processos eleitorais de CASSI e PREVI, e requereram a suspensão do processo de Consulta 

Epistolar. 

 

5. Examinada detidamente a questão DECIDI por não acolher as Questões de Ordem e 

INDEFIRIR os pedidos de suspensão, pelos seguintes fundamentos: 

 

a) o próprio resultado da votação permitiria ao Colegiado a definição se a ANABB 

participaria ou não. Os 16 votos (esmagadora maioria) a favor das propostas 

melhor classificadas poderiam excluir a participação em votando com a 

Conselheira Isa; 

 

b) demais disso, e mais relevante, é que esta questão já se encontrava decidida pelo 

Conselho Deliberativo, em reunião realizada em 25 de novembro de 2013, 

conforme registros em ata daquela reunião, quando foi aprovado o Planejamento 

Estratégico da ANABB para 2014, a saber: 
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“A proposta relativamente ao segundo item da página 19, ação estratégica, 

recebeu a proposta de seguinte redação pela Conselheira Isa Musa: “Normatizar 

a participação da ANABB nos processos eleitorais da CASSI e da PREVI, definindo 

regras sobre essas campanhas, para inclusão no novo Estatuto e/ou Regimento 

Interno”, Alternativamente o Conselheiro Gilberto Santiago propôs apenas 

retirar desse texto o Estatuto, mantendo-se apenas Regimento Interno. O 

Conselheiro Cláudio Zucco propôs o seguinte texto: “Normatizar a participação 

da ANABB nos processos da CASSI e PREVI. Definir regras das campanhas 

eleitorais da CASSI e PREVI”. Por consenso e apenas uma abstenção do 

Conselheiro William Bento foi aprovada a proposta de texto da Conselheira Isa 

Musa. 

A ação estratégica da página 20 recebeu as seguintes propostas: Do Conselheiro 

Cláudio Zucco, “Normatizar a participação da ANABB nos processos da CASSI e 

PREVI. Definir regras das campanhas eleitorais da CASSI e PREVI” 

A proposta foi acolhida por 17 votos a favor, uma abstenção e um contra da 

Conselheira Ilma Peres que registrou seu voto a favor de incluir no texto a 

necessidade de se constar a normatização em Regimento Interno.” 

 

6. Ora, com todas as vênias de estilo, como “Normatizar” ou como “Definir regras 

de campanha“ se a ANABB não participa dos processos? 

 

7. Por essas razões, dei prosseguimento ao processo e, em decorrência, 

PROCLAMO VENCEDORA A PROPOSTA DO CONSELHEIRO CLÁUDIO NUNES 

LAHORGUE. 

 

8. Todavia, e respeitando o interesse e o zelo dos insurgentes, entendo que têm 

razão relativamente à incompleteza e à falta de clareza da proposta do Conselheiro 

Lahorgue. Por isso DECIDO transferir para o Colegiado a decisão a respeito, para a 

próxima reunião presencial, que convocarei para o dia 24 de março de 2014, na sequência 

e assim que receber os documentos a serem incluídos na pauta de concomitante reunião 

Ordinária. 

 

9. Recomendo, portanto a essa Diretoria Executiva: 

 

a) encaminhar cópia da presente decisão a todos os Senhores Conselheiros 

Deliberativos e Fiscais, incluídos os anexos mencionados; 

 

b) dar ampla divulgação, no site da ANABB, da presente decisão, incluídos os 

anexos mencionados. 

 

c) iniciar, de imediato, as providências necessárias para o apoio logístico à 

reunião do Conselho Deliberativo que convocarei para 24 de março 

próximo. 

 

 

Atenciosamente 
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João Botelho 

Presidente do Conselho Deliberativo 


