
 

 

 
 

 
 

Colegas, 
 
 

 No último dia 13 de junho, o Conselho Deliberativo decidiu pela substituição 
da conselheira Elaine Michel, que ocupava a Vice-Presidência de Relações 

Funcionais, pela conselheira Ana Lúcia Landin. 
 
 É importante lembrar que a ANABB não elege diretamente os membros da 

Diretoria Executiva. Para ser eleito Presidente ou Vice-Presidente da Diretoria 
Executiva é necessário ser Conselheiro Deliberativo, este sim, eleito pelo Corpo 

Social e só por vontade do próprio Corpo Social poderá perder a condição de 
Conselheiro. 

 
 Para ser eleito membro da Diretoria Executiva basta conquistar metade mais 
um dos votos dos Conselheiros presentes na reunião. A conselheira Elaine, quando 

foi eleita para a Vice-Presidência de Relações Funcionais, conquistou nove votos dos 
quinze Conselheiros que estavam presentes. O quórum mínimo para a instalação do 

Conselho Deliberativo é de onze Conselheiros e vinte e um é o número total de 
membros. A eleição de componentes da Diretoria Executiva é por votos secretos. 
 

 Quando da substituição dos membros da Diretoria Executiva, são necessários 
dezesseis votos. Ou seja, neste caso, o quórum mínimo passa a ser de dezesseis 

Conselheiros e todos deverão votar pela substituição. Na última reunião do 
Conselho Deliberativo, estavam presentes todos os Conselheiros, destes, dezessete 
votaram pela substituição da Sra. Elaine Michel na Vice-Presidência de Relações 

Funcionais. Igualmente por votos secretos. 
 

 Na mesma reunião, a Conselheira Ana Lúcia Landin foi eleita Vice-Presidente 
de Relações Funcionais, com dezenove votos favoráveis, dos vinte e um 
Conselheiros presentes, também por voto secreto. Pelo Estatuto da ANABB, Elaine 

Michel retoma, imediatamente, a condição de Conselheira Deliberativa. 
 

 Ao tempo que agradecemos o trabalho desenvolvido pela Conselheira Elaine 
Michel enquanto esteve investida na função de Vice-Presidente da Diretoria 
Executiva, desejamos à Conselheira Ana Lúcia Landin os votos de sucesso nesta 

nova etapa como Vice- Presidente de Relações Funcionais da ANABB. 
 

 
 
 

 
Graça Machado 

Presidente do Conselho Deliberativo 

 
Emílio Rodrigues 

Presidente da Diretoria Executiva. 

 


