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F oi sancionada a lei 19.351, de 
21 de junho de 2016, alterando 

disposições da lei 16.898/2010, que 
dispõe sobre o prazo de 96 meses 
para as consignações em folha de 
pagamento dos servidores e milita-
res, ativos, inativos e pensionistas 
do Poder Executivo Estadual. “A 
nova lei, de iniciativa do gover-
nador Marconi Perillo, garante a 
livre concorrência entre as institui-
ções emprestadoras e restabelece o 
inestimável equilíbrio às condições 
concorrenciais do nosso segmento”, 
explica o presidente executivo da 
Asban, Mário Queiroz.
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96 meses

Em assembleia, contas são aprovadas 
e novo quadro diretivo é eleito

Comitê discute
segurança bancária

Em abril, a Asban realizou assembleias gerais ordinária e extraordinária para apreciação do relatório das contas dos 
administradores, aprovação de adequações do Estatuto Social à legislação vigente; eleição dos componentes dos 

órgãos estatutários; além de outros assuntos de interesse da Associação. Saiba mais................................................pág. 3

O Comitê de Segurança Ban-
cária se reuniu em caráter 

emergencial no dia 17 de maio, 
na sede desta Asban. Foram dis-
cutidas a elaboração e implemen-
tação de ações visando o comba-
te às crescentes ocorrências de 
explosões de caixas eletrônicos 
em Goiás. Além dos membros 
Comitê, participaram da reunião 
também representantes do Ser-
viço Especial de Inteligência da 

Polícia Militar do Estado de Goi-
ás e da Polícia Civil. 

Entre os encaminhamentos, 
foi definido que a Polícia Militar 
e a Asban realizarão reuniões re-
gionais com autoridades munici-
pais, estaduais e com os gerentes 
das agências bancárias para de-
bater o tema.

Foi entregue à Asban um re-
latório com sugestões de ações 
para minimizar o problema.
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Comemoramos em 04 de abril os 
33 anos da Asban, que tem de-

senvolvido com primazia todas as 
atividades relacionadas ao seu objeto 
social, que é representar as institui-
ções financeiras, seus corresponden-
tes e demais prestadores de serviços, 
sempre focada em aprimorar o rela-
cionamento dos seus associados com 
os consumidores de produtos e servi-
ços financeiros. 

Ao longo destes 33 anos, a Asban 
tem defendido de forma intransigente 
a salutar e imprescindível concorrên-
cia equitativa entre seus filiados, além 
de manter-se disponível aos profissio-
nais que atuam no setor financeiro 
promovendo, entre outras atividades, 

eventos de aperfeiçoamento e cres-
cimento profissional. Estaremos, em 
breve, oferecendo cursos de MBA 
relacionados especialmente à área fi-
nanceira em parceria com instituições 
de ensino renomadas, além dos cursos 
já oferecidos comumente.

Continuaremos trabalhando para 
fortalecer nossos associados através 
de convênios, parcerias, prestação 
de serviços, entre outros, e estamos 
dispostos a atender necessidades es-
pecíficas de nosso quadro associati-
vo, estreitando relacionamento com 
órgãos públicos, imprensa e legisla-
dores. Trabalhamos, também, para 
fortalecer o relacionamento com 
entidades da sociedade organizada. 

Muitas estão utilizando o espaço de 
nosso Centro de Treinamento para 
realizar reuniões nesta quadra em 
que nos aproximamos das eleições 
municipais, ratificando uma postu-
ra antiga e permanente da Asban em 
promover discussões com represen-
tantes de toda a sociedade.

Agradecemos a todos aqueles que 
atuaram e aos que atuam junto à As-
ban contribuindo com o seu cresci-
mento e solidificando sua existência. 
Juntos fortaleceremos cada vez mais 
nosso segmento.

ecimar enezes
Presidente do Conselho de Administração

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Gecimar Freitas Menezes
(Projecta Consultoria Ltda.)
Humberto Tannus Júnior
(Goiás Fomento)
Osmar Sanches Biscuola
(Banco Bradesco S/A)
Cleomar Dutra Ferreira
(Caixa Econômica Federal)
Daniel Guedes Pereira
(BRB Financeira S/A - Banco de 
Brasília S/A)
Fabrício Leonard Santana Leite
(Banco Santander do Brasil S/A)
José Jorge Pedreiro Paniago

Palavra do Presidente
do Conselho de Administração

Empresa de proteção contra fraudes 
está à disposição dos associados

AVertros Technology and Securi-
ty é uma empresa de produtos e 

soluções de proteção contra fraudes 
e fraudadores e está à disposição dos 
associados da Asban. A empresa pos-
sui especialistas focados em pesquisa 

de novas fragilidades, ameaças e ata-
ques, permitindo uma prevenção próa-
tiva; oferece produtos de criptografia 
e avaliação de vulnerabilidade; prova 
de identidade; bloqueio de ataques e 
intrusos e interrupção de vazamento de 

informações sigilosas.
Solicite uma apresentação à Direto-

ria de Relacionamento da Vertros por 
meio dos telefones: (41) 3271-4420, 
(41) 9944-2282, (11) 3230-1684, (11) 
99282-9090 ou (41) 9944-2282.

(Rede Brasileira de Correspondentes 
e Businnes Ltda.)
José Maria de Araújo
(Banco do Brasil S/A)
Mara Márcia Gervásio da Costa 
Ferreira (Banco Itaú Unibanco S/A)
Marciano Testa
(Agiplan Créditos, Consórcios e 
Seguros S/A)
Mario Fernando Maia Queiroz
(Seta Assessoria Ltda)
Marise Fernandes De Araújo
(Caixa Econômica Federal)
Pedro Ivo Santana Gomes
(Bancoob S/A)
Wagner Rodrigues Junior
(Banco Itaú Unibanco S/A)
DIRETORIA EXECUTIVA

Mário Fernando Maia Queiroz

(Seta Assessoria Ltda)
Wagner Rodrigues Junior
(Banco Itaú Unibanco S/A)
José Jorge Pedreiro Paniago
(Rede Brasileira de Correspondentes 
e Business Ltda.)
Cleomar Dutra Ferreira 
(Caixa Econômica Federal)
Daniel Guedes Pereira 
(BRB Financeira S/A - Banco de 
Brasília S/A)
CONSELHO FISCAL

Álvaro Augusto Cruz Fonseca dos 
Reis (GoiásFomento)
Donizeth Eurípedes Ferreira
(Donicred - AR & AM Intermediações 
e Agenciamento de Contratos Ltda.)
Neivan Carlos de Lima
(China Construction Bank do Brasil - 

ex-Bicbanco)
Jorge Luiz Merjane
(Merjane Consultoria Ltda)
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N o dia 29 de abril, a Asban realizou 
assembleias gerais ordinária e ex-

traordinária para apreciação do relatório 
das contas dos administradores, relativo 
ao exercício de 2015; aprovação de ade-
quações do Estatuto Social à legislação 
vigente (Constituição do Estado de Goiás, 
Código Civil e Novo Código de Processo 
Civil); eleição dos componentes dos ór-
gãos estatutários; além de outros assuntos 
de interesse da Associação.

O presidente do Conselho de Adminis-
tração, Gecimar Menezes, apresentou os 
trabalhos realizados no período de 2013 a 
2015 e o relatório das contas foi aprovado 
por unanimidade.

Foram aprovadas também adequações 
ao estatuto social ajustando-o às legisla-
ções vigentes, principalmente ao Novo 
Código de Processo Civil. Durante a as-

Em assembleia, contas são aprovadas e 
novo quadro diretivo é eleito

Asban se reúne com secretário de Gestão 
e Planejamento de Goiás

O presidente executivo da Asban, Má-
rio Queiroz, e o supervisor da enti-

dade, José Caetano Sobrinho, estiveram 
reunidos com o secretário de Gestão e 
Planejamento (Segplan), Joaquim Mes-
quita. Na primeira visita, no dia 1º de 
março, desejaram felicidades e sucesso à 
frente da nova pasta, já que anteriormente 
Mesquita comandava a Secretaria de Se-
gurança Pública (SSP-GO).

Já no segundo encontro, conversaram 
sobre o processo de consignação de cré-
ditos aos servidores públicos estaduais. 
A Asban se colocou à disposição para 
apoiar e colaborar no novo modelo de 
processamento dos créditos consignados 
que o Governo de Goiás está elaborando 
através da Segplan, visando a efetivação 
de lançamento de novo edital de licitação 
para o credenciamento de empresas para a 

José Caetano, Mário Queiroz e Joaquim Mesquita durante reunião na sede da Segplan

OS ELEITOS FORAM:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Gecimar Freitas Menezes; Humberto Tannús Jú-
nior; Osmar Sanches Biscuola; Cleomar Dutra 
Ferreira; Daniel Guedes Pereira; Fabrício Leo-
nard Santana Leite; José Jorge Pedreiro Paniago; 
José Maria de Araújo; Mara Márcia Gervásio da 
Costa Ferreira; Marciano Testa; Mário Fernan-
do Maia Queiroz; Marise Fernandes de Araújo; 
Pedro Ivo Santana Gomes; Wagner Rodrigues 
Junior
DIRETORIA EXECUTIVA
Mário Fernando Maia Queiroz; Wagner Rodri-
gues Junior; José Jorge Pedreiro Paniago; Cleo-
mar Dutra Ferreira; Daniel Guedes Pereira
CONSELHO FISCAL
Álvaro Augusto Cruz Fonseca dos Reis; Donizeth 
Eurípedes Ferreira; Neivan Carlos de Lima; Jorge 
Luiz Merjane; Silvia Leandra Pelloso (CEF-TO).

prestação do serviço. 
“O secretário recebeu com muita con-

sideração as sugestões oferecidas pela 
Asban em nome das Instituições Finan-
ceiras, que pautam por um serviço de 

qualidade e com o menor custo para os 
Bancos, de consequência, também, ajus-
tando as menores taxas de juros aos servi-
dores públicos estaduais”, contou Mário 
Queiroz.

sembleia foram eleitos por aclamação os 
membros do Conselho de Administração, 
da Diretoria Executiva e do Conselho Fis-
cal (conforme quadro abaixo). A posse 
aconteceu logo após a eleição.

Gecimar Menezes lembrou que a As-
ban incentiva a todo e qualquer associado a 
apresentar à entidade projetos de prestação 
de serviços, parcerias, consultorias e trei-
namento, entre outros temas que possam 
promover o constante aperfeiçoamento na 
inter-relação entre consumidor e prestador 
de serviços bancários e que a Associação 
está apoiando, nos moldes de uma incuba-
dora de empresas, a implantação da 1ª Câ-
mara de Conciliação e Mediação – Centro 
de Resolução de Conflitos Financeiros do 
Estado de Goiás, em parceria que está sen-
do discutida com o judiciário local.

O presidente destacou o Convênio de 

Cooperação Técnica celebrado com o Pro-
grama Brasil Mata Viva (BMV), que ofere-
ce a Certificação de Empresa Sustentável, 
onde estão previstos benefícios aos asso-
ciados da ASBAN e seus clientes. “Esta-
mos ainda fazendo prospecção de cursos 
de MBA juntos aos estabelecimentos que 
os oferecem,em busca de convênios no 
intuito de dar descontos aos interessados 
que tenham ligações com os nossos asso-
ciados”, completou.
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Em dia histórico, Asban adere a 
programa de compensação ambiental

Corregedoria investiga liberação 
indevida de margem consignável

AAsban assinou no dia 13 de abril sua 
adesão ao Programa de Compensa-

ção Ambiental Brasil Mata Viva como 
parte das comemorações pelos 33 anos 
de sua fundação, completados no dia 4 
de abril. “Com esta adesão e aquisição 
de Créditos de Floresta, conhecidos tam-
bém como Títulos Verdes, a Asban pas-
sa agora a promover a compensação dos 
seus passivos ambientais, promovendo 
qualidade de vida e incentivando o de-
senvolvimento sustentável”, lembrou o 
presidente do Conselho de Adminsitra-
ção da entidade, Gecimar Menezes. 

Durante o evento, que aconteceu no 
auditório da Asban, foi lançado o Selo 
Sustentabilidade Global que certificou 
a Associação e certificará as empresas 
e entidades que participarem do progra-
ma, como o Sindicato da Construção Ci-
vil do Estado de Goiás (Sinduscon-GO) 
e a empresa de marketing convergente e 
publicidade, Agência.Casa, que também 
formalizaram suas participações durante 
o evento. Houve, ainda, a apresentação de 
tendências internacionais relativas à pre-
servação ambiental, feita por Jullian Tur-
nbull, sócio da Shakespeare Martineau, 

Presidentes da Asban assinam adesão ao Programa Brasil Mata Viva

Evento na Asban foi prestigiado por associados 
e representantes de diversas entidades

instituição jurídica do Reino Unido.
“A Asban passa a disponibilizar ago-

ra Créditos de Floresta a seus associados, 
clientes e parceiros para que também 
cumpram voluntariamente suas cotas de 
retribuição”, lembrou presidente execu-
tivo da Associação, Mário Queiroz, que 
explicou que o Crédito de Floresta é um 
instrumento econômico criado no Brasil 
para a promoção da preservação ambien-
tal, incentivo ao desenvolvimento da eco-
nomia regional e das cadeias produtivas 
nas áreas de atuação do Programa Brasil 
Mata Viva, sendo, portanto, mais abran-
gente que os demais créditos e atuando 

em todos os aspectos da sustentabilidade.
“Numa demonstração inovadora, a 

Asban reconhece o Crédito de Flores-
ta como compensação ambiental, pois é 
preciso contribuir com quem está pre-
servando nossas florestas. Estamos pro-
tegendo-as para todos”, elogiou a CEO 
da Brasil Mata Viva, Maria Tereza Um-
belino de Souza. O presidente da Câmara 
Municipal de Goiânia, Anselmo Pereira, 
também elogiou a ação da Associação em 
prol da sustentabilidade. “Graças a As-
ban, devemos entregar o primeiro código 
ambiental de Goiânia muito em breve”, 
afirmou.

Representantes da Asban se reuniram 
novamente com o corregedor-geral 

da Justiça de Goiás, desembargador Gil-
berto Marques Filho, no dia 6 de julho. 
Durante o encontro, o Corregedor-Geral 
informou que foi instaurado processo ad-
ministrativo para averiguar as ocorrên-
cias relatadas pela Asban anteriormente. 
Na ocasião, foi solicitado ao desembar-
gador que expedisse orientação sobre 
os cuidados na abordagem das ações de 
contestação das operações de crédito 
consignado, evitando, nas decisões limi-

nares, a liberação das margens consigná-
veis até o julgamento final da causa. 

O presidente da Asban, Mário Quei-
roz, contou que os bancos estão reclaman-
do, especificamente, sobre a Comarca de 
Caçu-GO, que vem concedendo Tutela 
Antecipada para que sejam suspensos os 
descontos em folhas de pagamento refe-
rentes aos empréstimos de crédito consig-
nado e, em consequência, sejam liberadas 
as margens consignáveis. “Tais pedidos 
estão sendo feitos por diversas associa-
ções espalhadas por todo país cujas repre-

sentatividades são discutíveis para esse 
tipo de pleito, inclusive, estão sendo emi-
tidas decisões para servidores públicos de 
diversos estados”, destacou. 
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A Asban foi repre-
sentada por seu super-
visor, José Caetano So-
brinho, na cerimônia de 
posse da nova diretoria 
da Associação dos Apo-
sentados do Banco do 
Estado de Goiás (Afa-
beg), que aconteceu no 
dia 1º de abril. Na opor-
tunidade, Reginaldo 

Em intercâmbio, a dire-
toria da Asban recebeu, no 
dia 4 de abril, representan-
tes da Confederação Na-
cional das Instituições Fi-
nanceiras (CNF), com sede 
em Brasília-DF. Os visi-
tantes conheceram o fun-
cionamento da Associação 
e iniciaram a construção de 
uma aproximação institu-
cional, uma vez que ambas 
as entidades comungam 
de agendas convergentes 

O pré-candidato a pre-
feito de Goiânia, Van-
derlan Cardoso, visitou a 
Asban em 06 de julho. Na 
oportunidade, Vanderlan 
falou sobre seu plano de 
trabalho composto de me-
tas arrojadas, mas exequí-
veis com planejamento e 
participação da sociedade, 
com o intuito de revitalizar 

O vereador por Goiâ-
nia e economista, Thiago 
Albernaz, visitou a Asban 
no dia 17 de maio quando 
conheceu estudos e pes-
quisas desenvolvidas pela 
Associação no acompa-
nhamento do desempenho 
e evolução da economia 
estadual e discutiu os im-
pactos da atual conjuntura 

O deputado federal e 
pré-candidato à prefeitu-
ra de Goiânia, Delegado 
Waldir, esteve na Asban no 
dia 16 de junho. Durante o 
encontro, o pré-candidato 
expôs ideias que compo-
rão o seu plano de governo 
para o município. A Asban, 
por outro lado, apresentou 

A Asban, representada 
por seu presidente executi-
vo, Mário Queiroz, foi ho-
menageado pela Câmara 
Municipal de Goiânia du-
rante sessão especial que 
comemorou o Dia Mun-
dial do Meio Ambiente, no 
dia 7 de junho. A proposta 
de homenagem partiu dos 

A equipe do Núcleo 
Permanente de Métodos 
Consensuais de Solução de 
Conflitos do Tribunal de 
Justiça de Goiás (TJ-GO) 
visitou a Asban no dia 13 
de junho. Entre os assuntos 
tratados durante o encontro, 
foram traçadas orientações 
sobre as condições prévias 
para a implementação de 
uma Câmara de Concilia-

Afabeg

Confederação Nacional das Instituições Financeiras

Legislativo  

Pré-candidato - Delegado Waldir

Pré-candidato - Vanderlan Cardoso

Homenagem

Conciliação

Machado Rocha assumiu a presidên-
cia, antes ocupada por Antônio Eus-
táquio Vieira. Na foto, José Caetano 
(Asban), Reginaldo Rocha (Afabeg) e 
Sérgio Luiz (Sindicato dos Bancários). 

na busca de um ambiente de desen-
volvimento econômico e social para 
o país. Estiveram presentes a as-
sessora de Relações Institucionais, 
Chafia Abrão e o gerente de Rela-
ções Institucionais, Pedro Rocha. A 
presidência da CNF é exercida pelo 
Banco Bradesco S/A.

A Asban sediou em 12 
de abril a reunião do Ga-
binete de Gestão Integrada 
Municipal (GGIM/Goi-
ânia). Representantes de 
órgãos municipais, estadu-
ais e federais participaram 
do encontro liderado pelo 
Secretário Executivo do 
Gabinete e Presidente da 

Apoio
à segurança

Agência da Guarda Civil Metro-
politana de Goiânia (GCM), Elton 
Ribeiro de Magalhães. Estiveram 
presentes diversas autoridades es-
taduais. Na oportunidade foram 
recebidos pelo presidente da Asban, 
Mário Queiroz.

econômica sobre a cidade de Goi-
ânia. Na mesma oportunidade, ve-
rificou as possibilidades de susten-
tabilidade ambiental no município. 
A visita foi acompanhada pela CEO 
do Programa Brasil Mata Viva, Ma-
ria Tereza Umbelino de Souza.

A escritora e presiden-
te da Academia Goiana 
de Letras, Lêda Selma de 
Alencar, visitou a Asban 
no dia 25 de maio. Co-
nheceu as atividades da 
Associação e se dispôs a 
fortalecer o relacionamen-
to entre as entidades. A 
Asban cedeu espaço neste 

Literatura

jornal para publicação de artigos 
da Academia. 

ao deputado seus estudos sobre os 
efeitos da conjuntura econômica na 
cidade de Goiânia.  

vereadores Anselmo Pereira, pre-
sidente da Casa, e Paulinho Graus. 
A Associação recebeu diploma 
de honra ao mérito por contribuir 
com o meio ambiente.

a capacidade da capital em oferecer 
conforto com mais saúde, seguran-
ça, educação, geração de emprego, 
entre outros. 

ção e Mediação especializada em 
contratos financeiros e discutidos os 
pré-requisitos para o seu credencia-
mento junto ao TJ-GO. Durante a 
visita, a equipe foi coordenada pelo 
juiz Aureliano Albuquerque Amorim.

A Asban recebeu a vi-
sita, no dia 27 de abril, de 
Mara Márcia Gervásio da 
Costa Ferreira, indicada 
para representar o Ban-
co Itaú-Unibanco junto à 
Asban. Mara foi recebida 
pelos presidentes Mário 
Queiroz e Gecimar Mene-

Nova conselheira

zes, e pelo supervisor da entidade, 
José Caetano. 
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NOSSOS ASSOCIADOS

www.santander.com.br www.portal.brb.com.br www.abcbrasil.com.br

www.bicbanco.com.br www.itau.com.brwww.fomento.goias.gov.br www.bb.com.br

www.bancobonsucesso.com.brwww.bancoindustrial.com.br

www.bancobva.com.br

www.alfanet.com.br

Realiza

www.unicred.com.brwww.agiplan.com.br

www.daycoval.com.br

www.bcsul.com.br

www.intermedium.com.br

www.bradesco.com.br www.bancoob.com.br www.caixa.gov.br

www.bancopaulista.com.br

www.comprev.com.br www.paranabanco.b.brwww.bancovotorantim.com.brwww.donicred.com.br www.setaassessoria.com.br

ASSESSORIA

www.redebancaria.com.br

RBCB
REDE BRASILEIRA 
DE CORRESPONDENTES 
E BUSINESS 

www.panamericano.com.br

www.bancocacique.com.br

Cred Rápido Solar Consultoria

ASPP Merjane Consultoria Projecta Consultoria

PROJECTA
CONSULTORIA

China Constrution Bank

Asban participa de audiência pública

Asban se reúne com órgãos do 
Governo do Paraná

A Asban apresentou no dia 11 de 
abril os canais de atendimento 

que o sistema fi nanceiro oferece para 
democratizar o acesso ao cidadão, 
durante audiência pública na Câmara 
Municipal de Goiânia. O evento foi 
comandado pelo presidente da Casa, 
Anselmo Pereira. 

O presidente executivo da Asban, 

Mário Queiroz, falou sobre as 226 
agências bancárias e 518 postos de 
atendimento disponíveis à população 
na capital, que respondem por cerca 
de 1% de toda a movimentação do 
setor em todo o país. “Todas as ins-
tituições fi nanceiras preconizam pelo 
melhor atendimento aos seus clientes 
e usuários, destacando sobretudo a 

agilidade e transparência”, lembrou. 
Ainda durante a audiência, o geren-

te de fi scalização do Procon estadual, 
Marcos Rosa, informou que em 2016 
foram realizadas 29 fi scalizações em 
instituições bancárias e em cerca de 
70% nada foi encontrado de irregular 
ou ilegal.

Membros da Diretoria da Asban 
visitaram órgãos do Governo do 

Estado do Paraná nos dias 23 e 24 de 
maio. A equipe foi recebida pelo chefe 
de gabinete da Presidência e Diretor 
Jurídico da Companhia de Tecnolo-
gia da Informação e Comunicação do 
Paraná (Celepar), Luiz Carlos Nunes, 
quando falaram sobre o processamento 

dos créditos consignados aos servido-
res paranaenses.

A comitiva esteve também com a 
diretora geral da Secretaria de Esta-
do da Administração e da Previdência 
(Seap), Márcia Carla Pereira Ribeiro, 
onde os representantes da Asban se co-
locaram à disposição da Secretaria para 
a manutenção das parcerias existentes 

e a efetivação de novas demandas.
Na Escola de Governo, os execu-

tivos foram recebidos pela diretora 
Francine Lia Wosniak. Na ocasião foi 
acordado que a Asban promoverá pa-
lestras regionais aos servidores do Go-
verno do Paraná sobre Finanças Pesso-
ais e Educação Financeira.

Audiência apresentou os canais de atendimento que o sistema fi nanceiro 
oferece para democratizar o acesso ao cidadão


