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Brasília (DF), 21 de julho de 2015. 
CONDE — 015/2015 

Gestão 2011/2015 

À DIRETORIA EXECUTIVA DA ANABB 

Senhor Presidente, 

RESULTADO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DE 
20/07/2015 - Para as providências a cargo dessa Diretoria, inclusive quanto à imediata 
divulgação a todos os associados, nos diversos veículos de comunicação da ANABB, 
informamos os resultados relacionados à pauta da reunião Extraordinária do Conselho 
Deliberativo convocada para 20 de julho de 2015, a saber: 

I — ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: 

a) apreciação e deliberação sobre a Ata CONDE n° 04/2014, referente à Reunião 
Extraordinária realizada em 03 de setembro de 2014; 

b) apreciação e deliberação sobre a Ata CONDE n° 05/2014, referente à Reunião 
Extraordinária realizada em 20 de outubro de 2014; 

c) apreciação e deliberação sobre a Ata CONDE n° 06/2014, referente à Reunião 
Extraordinária realizada em 17 de novembro de 2014; 

.d) apreciação e deliberação sobre a Ata CONDE n° 07/2014, referente às Reuniões 
Ordinária e Extraordinária realizadas em 15 de dezembro de 2014; 

e) apreciação e deliberação sobre a Ata CONDE n° 08/2015, referente à Reunião 
Extraordinária realizada em 27 e 28 de abril de 2015. 

Tão logo iniciado o cumprimento da Ordem do Dia, o Conselheiro Cláudio José Zucco 
levantou uma Questão de Ordem propondo que as matérias contidas nas alíneas "a" a "e" retro 
fossem examinadas e votadas em bloco, visando de ganho de objetividade, segundo alegou. 

A Questão de Ordem foi colocada em votação, tendo recebido 19 votos favoráveis (Ana 
Lúcia Landin, Augusto Silveira de Carvalho, Cecília Mendes Garcez Siqueira, Cláudio José 
Zucco, Denise Lopes Vianna, Emílio Santiago Ribas Rodrigues, lima Peres C. Rodrigues, Isa 
Musa de Noronha, João Botelho, José Branisso, Luiz Antonio Careli, Luiz Oswaldo Santiago 
Moreira de Souza, Maria das Graças C. Machado Costa, Mário Tatsuo Miyashiro, Mércia Maria 
Nascimento Pimentel, Nilton Brunelli de Azevedo, Paula Regina Goto, Tereza Cristina Godoy 
Moreira dos Santos e William José Alves Bento), 1 voto contrário (Gilberto Matos Santiago) e 1 
abstenção (Maria Goretti Fassina Barone Falqueto). 

Iniciado o exame em bloco das matérias, de pronto a Conselheira Denise Lopes Vianna 
suscitou nova Questão de Ordem, propondo a retirada do item "e" e em seguida dos itens "a" a 
"d", de forma que não restaria qualquer dos itens acima a ser apreciado, alegando, desta vez, 
que os assuntos haviam sido aprovados pelo grupo na reunião de 27 e 28 de abril, cujos efeitos, 
embora tenham merecido antecipação de tutela para considera-los nulo em ação ajuizada pela 
ANABB, ainda não receberam decisão de mérito, encontrando-se portanto sub-judice. Por 
essa razão, fundamentou, não poderiam ser examinados. 
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Embora a tutela antecipada seja sim uma decisão de mérito, com aplicação imediata, a 
proposta da Conselheira Denise foi colocada em votação e recebeu 11 votos a favor 
(Conselheiros Ana Lúcia Landin, Augusto Silveira de Carvalho, Cláudio José Zucco, Cecília 
Mendes Garcez Siqueira, Denise Lopes Vianna, Emílio Santiago Ribas Rodrigues, Maria das 
Graças Conceição Machado Costa, Mércia M.N.Pimentel, Nilton Brunelli de Azevedo, Tereza C. 
Godoy Moreira dos Santos, William José Alves Bento); e 9 votos contra (Conselheiros Gilberto 
Matos Santiago, Isa Musa de Noronha, João Botelho, José Branisso, Luiz Antonio Careli, Luiz 
Oswaldo Santiago Moreira de Souza, Maria Goretti Fassina Barone Falqueto, Mário Tatsuo 
Miyashiro, Paula Regina Goto) e 1 abstenção (Conselheira lima Peres Causanilhas Rodrigues). 
Assim, proclamei o resultado, que aprovou a proposta da Conselheira Denise Lopes Vianna, e 
retirei da pauta as matérias dos itens de "a" a "e". 

f) apreciação e julgamento das contas do exercício de 2014, (art. 23, inciso XX): 
• Relatório da Diretoria Executiva; 
• Parecer do Conselho Fiscal (página 56 do Relatório da Diretoria); 
• Pareceres da Auditoria Independente (páginas 53 e 54 do Relatório da Diretoria). 

Aberto o assunto, houve questionamentos de alguns Conselheiros sobre se a matéria 
também estava enquadrada dentre as questões sub-judice. 

Houve entendimento de que não. Assim, a matéria foi colocada em discussão merecendo 
alguns comentários pela aprovação e outros pela rejeição. 

Antes de iniciar a fase de votação, esclareci, a todos os conselheiros, estar convencido, 
subsidiado por parecer jurídico, de que a Conselheira Tereza C. Godoy Moreira dos Santos 
estaria impedida de votar já que as contas envolvem gestão da qual ela fez parte, já que ela teria 
participado do fechamento das mesmas, até porque sua renúncia ocorreu em 24 de abril de 
2015. 

Esclareci, também subsidiado por parecer Jurídico, o impedimento da Conselheira Denise 
Lopes Vianna, já que as contas envolvem valores elevados contabilizados em provisão, a título 
de PRO-LABORE II, alegados pela Conselheira Denise Lopes Vianna como de propriedade da 
Just Life Corretora e Administração de Seguros Ltda., de propriedade do Sr. Valmir Marques 
Camilo, marido da Conselheira, o que configura visível conflito de interesse. 

Embora tenha feito os esclarecimentos e solicitado a ambas que se abstivessem de votar, 
as mesmas não atenderam o pedido e optaram por votar. 

Concluída a votação e apurados os votos, proclamei o resultado, declarando aprovadas as 
contas, considerando 10 votos a favor (Conselheiros Gilberto Matos Santiago, Ilma Peres 
Causanilhas Rodrigues, Isa Musa de Noronha, João Botelho, José Branisso, Luiz Antonio Careli, 
Luiz Oswaldo Santiago Moreira de Souza, Maria Goretti Fassina Barone Falqueto, Mário Tatsuo 
Miyashiro, Paula Regina Goto), 9 votos contra (Conselheiros Ana Lúcia Landin, Augusto Silveira 
de Carvalho, Cláudio José Zucco, Cecília Mendes Garcez Siqueira, Emílio Santiago Ribas 
Rodrigues, Maria das Graças Conceição Machado Costa, Mércia M.N.Pimentel, Nilton Brunelli 
de Azevedo, William José Alves Bento) e, por dever de oficio de Presidente, desconsiderei os 
votos das Conselheiras Denise Lopes Vianna e Tereza C. Godoy Moreira dos Santos. 

Liderados pelo Conselheiro William José Alves Bento, vários conselheiros se insurgiram 
contra o resultado proclamado. O Sr. William, então, propôs Questão de Ordem, sugerindo a 
anulação da proclamação do resultado. Mantido o voto proclamado e recusada a alternativa 
oferecida aos insurgentes (faculdade de registrarem em ata voto coletivo subscrito por todos, 
dizendo-se contra o voto proclamado e suas razões), 11 Conselheiros liderados pelo Sr, William 
Bento e Sr.a Graça Machado optaram por abandonar o recinto da reunião, impedindo a 
continuidade dos trabalhos em virtude da falta de quórum. 

Deixando de existir quórum, não restou a esta Presidência alternativa outra a não ser a de 
encerrar a reunião, ficando prejudicados exame e deliberação sobre os itens: 



g) eleição de um Conselheiro Deliberativo para o cargo de Vice-Presidente de Relações 
Funcionais da ANABB, vago desde 24 de abril de 2015, em face da renúncia da Sra Tereza 
C. Godoy Moreira dos Santos; 

h) apreciação e julgamento dos Processos Administrativos 001/2013 e 002/2013, de 30 de 
abril de 2015, conduzidos e finalizados pela Comissão de Ética, relativamente à denúncia 
formulada pelo Conselheiro José Branisso, em 11 de dezembro de 2013, em dos 
Conselheiros Emílio Santiago Ribas Rodrigues e William José Alves Bento; 

i) apreciação e referendo à decisão da Presidência, em despacho monocrático de 22 de 
janeiro de 2015, exarado na proposta DIREX n° 47, de 21 de janeiro de 2015, relativamente 
à Inscrição da ANABB no processo eleitoral da Cooperativa Habitacional ANABB — COOP-
ANABB; 

j) 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; e 

k) apreciação e votação da Proposta DIREX n° 49/2015, de 08/04/15, sobre ajuste na 
estrutura de cargos da ANABB. 

II — ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO: 

a) Ata COFIS n° 03/2015, referente à reunião Extraordinária do Conselho Fiscal realizada 
em 09/06/15, que deliberou sobre o "ASSUNTO Seguros da ANABB"; 

b) 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; 

c) 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; 

d) 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; 

e) 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 (...)"; e 

f) outros assuntos de interesse da Associação. 

Atenciosamente, 

(T„, 
J ão Bojeft1O 

Presidente do Conselho Deliberativo 
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