
-----Mensagem original----- 
De: Sergio [mailto:riede@anabb.org.br]  
Enviada em: segunda-feira, 29 de abril de 2013 10:06 
Para: 'Fernando Amaral' 
Assunto: RES: Re: Solicitação de Documentos - Renovação Limite de Crédito - Grupo 
ANABB/COOPANABB 
 
Caros dirigentes da Coop-ANABB, 
 
No dia 20.03.2013, encaminhamos a essa Cooperativa documento com posicionamento da 
Diretoria Executiva da ANABB a respeito do futuro do nosso relacionamento com a 
Coop-ANABB.  
 
Deixamos claro na citada correspondência que tínhamos três preocupações centrais em 
relação à Cooperativa: como seria reestabelecida a Governança Corporativa, qual 
seria o Modelo de Negócios a ser adotado daqui para frente e qual seria o papel da 
ANABB no Modelo de Negócios a ser adotado. 
 
Ao abordarmos a questão da Governança Corporativa, procuramos reiterar preocupações 
que já vínhamos apresentando aos dirigentes da Cooperativa em todas as conversas 
presenciais, ou seja, que na avaliação da Diretoria Executiva da ANABB era preciso, 
para o bem dos negócios da Cooperativa, que houvesse melhor sintonia entre os 
órgãos diretivos da Entidade, especialmente entre a Diretoria Executiva e o 
Conselho de Administração, que vinham apresentando visões distintas sobre a 
continuidade dos negócios. 
 
Ao receber as atas das reuniões das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária 
realizadas no dia 26.03.2013, constatamos que: 
a) as questões negociais ficaram para ser tratadas pelo Conselho de Administração; 
b) o Conselho de Administração foi recomposto elegendo-se três novos conselheiros 
em detrimento dos três suplentes existentes. 
 
Este fato, a nosso ver, é muito mais grave que o apontado no e-mail abaixo, enviado 
pelo Diretor Administrativo e Financeiro da Cooperativa. O artigo 63 dos estatutos 
da Cooperativa diz textualmente que "nos casos de vacância, ausência ou licença dos 
membros efetivos, os suplentes serão convocados, seguindo a escala ordinal em que 
foram eleitos". Ao que sabemos, os suplentes não renunciaram a seus mandatos e 
manifestaram expressamente o desejo de assumir os cargos a que têm direito. Foram 
mais longe: 
manifestaram em conversas informais a disposição de lutar por este direito na 
esfera judicial.  
 
Além disso, recebemos cópia de convocação de reunião do Conselho de Administração 
para o próximo dia 6 de maio, oficializada pelo conselheiro Luiz Antonio Careli. 
Em outras palavras, ao invés de vermos solucionadas as questões de Governança 
Corporativa que afetavam a atuação da Cooperativa, vemos instalada uma situação 
ainda mais problemática, com inevitáveis e indesejáveis reflexos no relacionamento 
da Entidade com todos os seus parceiros, inclusive o Banco do Brasil. 
 
Diante da gravidade do quadro exposto, na condição de principal cotista e avalista 
de operações de crédito da Cooperativa, sendo também responsável pelo cuidado da 
marca ANABB, esta Diretoria Executiva está avaliando o melhor procedimento a tomar 
em relação ao e-mail do Banco do Brasil, abaixo, tendo sempre como principal foco o 
interesse legítimo dos seus associados e o zelo pela imagem, reputação e segurança, 
inclusive jurídica, da ANABB. 
 
Atenciosamente 
 
Sergio Riede - Presidente 
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