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Brasília (DF), 10 de abril de 2015. 

CONDE – 06/2015 
Gestão 2011/2015 

 
Senhoras Conselheiras, 
Senhores Conselheiros, 
 
 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO – Convocação – Nos 
termos dos artigos 23, caput, e seus incisos III, VIII e XX; e 25, inciso II, do Estatuto Social da 
ANABB; dos artigos 14, 28 e 33 de seu Regimento Interno; e ainda do artigo 21, inciso I, do 
Código de Ética da Entidade, convoco os Membros do Conselho Deliberativo para Reunião 
Extraordinária a ser realizada nos dias 27 e 28 de abril de 2015, na Sede da Associação, em 
Brasília (DF), com início no dia 27 de abril de 2015, às 09h00min, em 1ª convocação, ou às 
10h00min, em 2ª e última convocação, e término no dia 28 de abril de 2015, às 17h00min, para 
tratar, nessa seqüência, da seguinte Ordem do Dia: 
 
 
I – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: 

 
a) apreciação e deliberação sobre a Ata CONDE nº 04/2014, referente à Reunião 
Extraordinária realizada em 03 de setembro de 2014 (Anexo 1); 
 
b) apreciação e deliberação sobre a Ata CONDE nº 05/2014, referente à Reunião 
Extraordinária realizada em 20 de outubro de 2014 (Anexo 2); 

 
c) apreciação e deliberação sobre a Ata CONDE nº 06/2014, referente à Reunião 
Extraordinária realizada em 17 de novembro de 2014 (Anexo 3); 

 
d) apreciação e deliberação sobre a Ata CONDE nº 07/2014, referente às Reuniões 
Ordinária e Extraordinária realizadas em 15 de dezembro de 2014 (Anexo 4); 

 
e) apreciação e julgamento das contas do exercício de 2014, (art. 23, inciso XX): 

 

 Relatório da Diretoria Executiva (Anexo 5);  

 Parecer do Conselho Fiscal (Anexo 6) e (página 56 do Relatório da Diretoria); 

 Pareceres da Auditoria Independente (páginas 53 e 54 do Relatório da 
Diretoria). 

 
f) apreciação e referendo à decisão da Presidência, em despacho monocrático de 22 de 
janeiro de 2015, exarado na proposta DIREX nº 47, de 21 de janeiro de 2015, 
relativamente à Inscrição da ANABB no processo eleitoral da Cooperativa Habitacional 
ANABB – COOP-ANABB (Anexo 7); 

 
g) apreciação e julgamento da proposta de abertura de Processo Pela Comissão de Ética 
para “analisar conduta de Membros da Diretoria Executiva e de Outros Dirigentes”, de 
autoria do Conselheiro William José Alves Bento, datada de 23 de fevereiro de 2015.  

 
h) análise dos relatórios elaborados pelo Conselho Fiscal no período de janeiro a 
dezembro de 2014 para, se for o caso, identificar pendências e/ou matérias que dependam 
da intervenção do Conselho Deliberativo, a requerimento do Conselheiro Cláudio José 
Zucco; 

 
i) apreciação e votação da Proposta DIREX nº 49/2015, de 08/04/15, sobre ajuste na 
estrutura de cargos da ANABB (Anexo 8). 
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II – ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO: 
 

 
a) exposição, pela Comissão Relatora, sobre o andamento do Projeto de Regimento 

Interno do Conselho Deliberativo da ANABB e propostas de encaminhamento das 
providências que se impõem; 
 

b) exposição, pela Comissão Relatora, sobre o andamento do Processo de Revisão do 
Estatuto Social da ANABB e propostas de encaminhamento das providências que se 
impõem; 

 
c) correspondência PRESI 118/2014, de 10 de dezembro de 2014, da Diretoria Executiva, 

capeando o trabalho denominado “Alternativas ANABBPrev-Fundo de Pensão”, 
elaborado pela empresa CM2 Consultoria, Previdência Privada e Saúde; 

 
d) exposição, pela Comissão Provisória ANABBPrev, constituída em face da Consulta 

Epistolar 03/2014, de 24/10/14, conforme carta CONDE – 036/2014, de 03/11/14, do 
relatório de seus trabalhos; 

 
e) exposição, pela Comissão Provisória COOP-ANABB, constituída em face da Consulta 

Epistolar 04/2014, de 24/10/14, conforme carta CONDE – 037/2014, de 03/11/14, do 
relatório de seus trabalhos; 
 

f) Relatório ODONTOPREV, elaborado pela Diretoria Executiva, a requerimento da 
Conselheira Ilma Peres Causanilhas Rodrigues, “(...) sobre os serviços prestados 
pelo parceiro e prestador de serviços Odontoprev e conhecer o seu modelo de 
relacionamento com os associados da ANABB que utilizaram o produto 
ODONTOANABB (...)”; 

 
g) outros assuntos de interesse da Associação. 

 
 
2.  Solicito que os Conselheiros interessados na inclusão de eventual assunto em pauta, 
aqui não expressamente registrado, que formalizem a esta Presidência o pertinente pedido até 
o dia 20 de abril de 2015 (em tempo hábil, portanto, para distribuição ao Colegiado). Para 
tanto, solicito a gentileza de explicitarem o assunto, com exposição de motivos e 
fundamentação estatutária, regimental ou legal aplicável, juntando, quando cabível, os 
documentos pertinentes. 
 
3. Solicito também que, de imediato, o Conselheiro contate o Setor Administrativo (Sr. 
Vanderlan - 61 - 3442.9614) para efetuar as reservas de passagens e hospedagem. 
 
4. Por último, peço a gentileza de acusarem o recebimento e confirmarem presença. 

 
 

Atenciosamente, 

 
João Botelho 

Presidente do Conselho Deliberativo 
 
Anexos: 06 
Anexo 1 – (Ata CONDE nº 04/2014); 
Anexo 2 – (Ata CONDE nº 05/2014); 
Anexo 3 – (Ata CONDE nº 06/2014); 
Anexo 4 – (Ata CONDE nº 07/2014);  
Anexo 5 – (Relatório da Diretoria Executiva);  
Anexo 6 – (Parecer do Conselho Fiscal);  
Anexo 7 – (Proposta DIREX 47/2015 e despacho); 
Anexo 8 – (Proposta DIREX 49/2015).   

  
Com cópia para: 
Diretoria Executiva; 
Conselho Fiscal. 


