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A Asban realizou Assembleias 
Gerais Ordinária e Extraor-

dinária no dia 5 de maio em sua 
sede. A prestação de contas do 

exercício de 2016 foi aprovada e 
novos membros foram eleitos du-
rante assembléia. 
 Leia mais em pág. 5

O presidente do Conselho de Ad-
ministração da ASBAN, Geci-

mar Freitas Menezes, faleceu no dia 
25 de abril, vítima de um mal súbi-
to. À ASBAN, Menezes prestou um 
importante trabalho durante 15 anos 
como representante do extinto Banco 
do Estado de Goiás (BEG), institui-
ção fundadora da Associação, e do 
Itaú Unibanco. Leia mais.... pág. 3 

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária foi realizada na sede da ASBAN

Asban presta contas e elege 
novos membros

Homenageado 
por amigos e 

familiares

Prefeito Iris Rezende
recebe a ASBAN

O prefeito de Goiânia, Iris Re-
zende, recebeu representantes 

da ASBAN em seu gabinete no dia 
19 de abril para discutir o resgate e 
aperfeiçoamento de parcerias  entre 
a Associação e a  Prefeitura. “Deba-
temos especialmente a disseminação 
de fundamentos de finanças pessoais 
à comunidade por meio da educação 
financeira”, explicou o presidente 

executivo da ASBAN, Mário Queiroz. 
Participaram da reunião os secretá-

rios de Planejamento Urbano e Habi-
tação, Agenor Mariano; de Finanças, 
Oséias Pacheco; a diretora técnica 
da Primeira Câmara de Conciliação 
e Mediação - Centro de Resolução 
de Conflitos Financeiros (1ª CCM/
CRCF),  Lívia Borges; e o supervisor 
da ASBAN, José Caetano Sobrinho.

Foto: Paulo José/Prefeitura de Goiânia
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Palavra do Presidente
Esta é, com certeza, a mais difí-

cil “Palavra” a ser escrita. Nesta 
edição, este espaço estaria sob a res-
ponsabilidade do presidente do Con-
selho de Administração da ASBAN, 
Gecimar Freitas Menezes. Não houve 
tempo para isso. Menezes nos deixou 
no dia 25 de abril de forma inesperada 
e definitiva após sofrer uma mal súbi-
to em sua casa.  

Ao longo de anos dedicados à 
ASBAN, pudemos conviver com um 
grande homem. Aprendemos com 
sua administração rigorosa e com seu 
cuidado e zelo com a Associação. Em 
sua gestão, a ASBAN avançou muito. 
Entre os principais feitos está a trans-
ferência da sede da entidade de uma 
sala comercial no Setor Oeste para 
um prédio de dois andares, construí-
dos com recursos próprios. Menezes 
pensava grande e contribuiu sobrema-
neira para que a ASBAN crescesse e 
se fortalecesse também.  

Conhecemos ainda um profissio-
nal dedicado a sua instituição ban-
cária. Com formação técnica quali-
ficada, liderou equipes e conduziu 
de maneira admirável o trabalho que 
lhe conferiu destaque dentro do BEG 
e posteriormente no Itaú Unibanco. 
Conhecemos também um homem de 
família, amoroso e cuidadoso com 
os seus. Casado e pai de três filhos, 
orgulhava-se ao falar dos netos, sua 
grande alegria. 

Perdemos. Não temos mais conos-
co o amigo, o companheiro, o chefe 
ou o colega de trabalho. Aprendemos. 
Ficaram as lembranças e todos os en-
sinamentos da parceria de longa data. 
Lutaremos. Continuaremos traba-
lhando em prol de uma ASBAN cada 
vez mais forte e representativa, assim 
como era seu desejo. Persistiremos! 

Mário Fernando Maia Queiroz
Presidente Executivo da Asban
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Recuperação de créditos tributários
Conforme apresentado pelo escri-

tório Castro e Dantas Advogados 
Associados nas Assembleias Gerais, 
realizadas em maio, as entidades cole-
tivas dispõem de um instrumento dos 
mais relevantes para defenderem direi-
tos dos seus associados: a possibilida-
de de apresentarem ações judiciais em 
nome próprio. Uma característica inte-
ressante das ações coletivas é o fato de 
só gerarem efeitos em caso de êxito. 

A Castro e Dantas tem atuado 
nesse tipo de ação de recuperação de 
créditos tributários em demandas de 
cunho coletivo para outras entidades 

como Abih, Sindhoesg, Sindiposto, 
Ahpaceg, Sindilojas, Sinat, entre ou-
tros. A remuneração é   inteiramente 
vinculada ao êxito.

Os procedimentos adotados in-
cluem, inicialmente, o protocolo de 
ações coletivas para recuperação de al-
guns créditos tributários sobre energia 
elétrica, como: ICMS sobre a Deman-
da; ICMS sobre as tarifas de uso do 
sistema de distribuição e transmissão 
(TUSD e TUST); e redução da alíquo-
ta do ICMS sobre energia de 29% para 
17%. O objetivo é reduzir em até 35% 
no ICMS incidente sobre a conta de 

energia, além de restituir valores pagos 
nos últimos cinco anos. 

Opcionalmente, o associado poderá 
aderir ao contrato de modo a usufruir 
dos benefícios das ações judiciais a se-
rem protocoladas. Conforme definido 
nas Assembleias Gerais, o tema, após 
análise pelos associados, será objeto de 
reunião deliberativa específica.

Informe

A ASBAN ministrou entre 
os dias 6 e 13 de maio o curso 
grafotécnico e documentos-
cópico para bancos a servido-
res do Sicoob Secovicred de 
Goiânia. O curso instruiu os 
participantes a identificarem 
elementos de segurança, falsi-
ficações, cuidados na aborda-
gem a clientes, procedimentos 
para verificação de autenti-
cidade de assinaturas, dentre 
outros conhecimentos neces-
sários para evitar fraudes.

Sicoob 
Secovicred
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O presidente do Conselho de Ad-
ministração da ASBAN, Geci-

mar Freitas Menezes, faleceu no dia 
25 de abril, vítima de um mal súbi-
to. Menezes, como era conhecido, 
deixou esposa, filhos, noras, netos e 
muitos amigos feitos ao longo de seus 
57 anos. 

À ASBAN, Menezes prestou um 
importante trabalho durante 15 anos 
como representante do extinto Ban-
co do Estado de Goiás (BEG), ins-
tituição fundadora da Associação, 

e do Itaú Unibanco, que adquiriu 
o BEG. Durante grande parte des-
se tempo, ocupou cargos de direção 
na Entidade, exercendo a presidên-
cia do Conselho de Administração 
de 2002 até a data de seu faleci-
mento. “Menezes contribuiu muito 
com ideias, com o debate e traba-
lhou para que a Asban fosse o que é 
hoje”, ressalta o presidente executi-
vo, Mário Queiroz.  

No total, foram 39 anos presta-
dos ao setor bancário. Com forma-

ção em Ciências Contábeis, iniciou 
sua carreira no segmento como con-
tínuo (office boy) em 1978 e, ao se 
aposentar em 2015, exercia o cargo 
de Gerente Geral Comercial do Itaú 
Unibanco. Empreendedor, Menezes 
fundou a Projecta Consultoria e Ins-
trutoria, empresa de assessoramento 
a municípios através do Sebrae, as-
sociada à ASBAN, o que lhe permitiu 
continuar o trabalho junto à Entidade. 

Confira abaixo depoimentos de al-
guns amigos e familiares de Menezes:

Presidente do Conselho de Administração da 
ASBAN é homenageado por amigos e familiares

Menezes representando a ASBAN em evento 

Falar de Gecimar Menezes é uma das alegrias
que a vida nos proporciona. Amigo de longas datas, colega de 
trabalho e companheiro na administração desta instituição, ele 
sempre contagiou a todos com sua idoneidade e conhecimento.  

Juntos, passamos por bons momentos trabalhando no antigo BEG e 
mais recentemente no ITAÚ, até nos aposentar. 

Exemplar chefe de família, dedicado ao trabalho e sempre disponível 
para assumir funções nas quais era de grande importância a sua 

participação, esforçando-se ao máximo para corresponder às 
expectativas esperadas. 

Na administração da ASBAN, pude compartilhar com ele grandes 
feitos, como por exemplo, a construção do prédio onde hoje está 

instalada sua sede e a aquisição do terreno que se avizinha a 
este prédio, dentre outros. Fica assim, uma grande marca de seu 

trabalho e imensa saudade e admiração em todos nós.

Wagner Rodrigues Júnior 
Ex-presidente da Asban e aposentado do Itaú Unibanco S.A.

Ao centro, Menezes em reunião do Conselho de Administração da ASBAN Menezes discursa em evento no Centro de Treinamentos da ASBAN
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Presidentes, Wagner Júnior e Menezes comemoraram inauguração da sede da ASBAN Ao lado da esposa Madalena, Menezes durante confraternização da ASBAN

Gecimar nasceu no início do ano de 1960 e, ainda criança, mudou-se para o município de Bom Jesus de 
Goiás, quando seus pais retornaram para a zona rural com o objetivo de dar melhores condições para os 

seus filhos, que já eram 3. Cerca de 6 anos depois, retornou para Goiatuba e, desde então, começou a 
trabalhar para ajudar no sustento da numerosa família. 

Em 1975, a família mudou-se para Goiânia. Foi quando efetivamente Gecimar iniciou a sua “carreira” 
profissional, trabalhando nas mais diversas atividades. Em 1978, foi trabalhar na ASBEG e em 1979 

ingressou no BEG. 
Gecimar sempre foi muito dedicado à família. Seus proventos eram praticamente direcionados para 

atender as necessidades familiares. 
No BEG teve uma carreira de muito sucesso, fruto de sua inteligência e dedicação, o que também se 

repetiu no Itaú, de onde se desligou, a pedido, no início de 2015.
Resumindo, posso afirmar que o GECIMAR foi bom em tudo: filho, irmão, marido, pai e avô. 

Euripedes Arantes de Freitas
Tio 

Conheci o Menezes na aquisição do Banco BEG em 2001 e trabalhamos diretamente, pois 
ele ficou subordinado à minha estrutura. Menezes conhecia o banco como poucos e com uma 

memória privilegiada guardava números, locais, negociações como quem guarda um bom livro. 
Extremamente comprometido com a organização, esse homem correto, trabalhador e um amigo 

valoroso, foi fonte de consulta e sabedoria durante os meus 08 meses em Goiás.
Engraçado que com seu jeito simples, a primeira impressão era de quem não comportava tamanho 

conhecimento, mas uma simples pergunta logo vinha preenchida de respostas com riqueza de detalhes e 
uma segurança impressionante.

Alguns anos mais tarde tive a oportunidade de ser diretor de rede em Goiás e encontrei Menezes como 
gerente de agência, com a mesma vontade  e determinação. Era um menino na vontade e na bondade.
Não posso deixar de registrar que ao final do meu convívio profissional com o amigo Menezes 

saí maior e melhor. O olhar penetrante, mas o sorriso largo ficarão na minha memória pelo resto 
dos meus dias. Tenho convicção que Menezes deixou um legado enorme de gente que seguiu seus 
conselhos e orientações, pois daquele ser humano não poderia sair coisa diferente de bondade e 

profundo respeito por todos aqueles que com ele interagiam.
Ficará a boa lembrança de alguém que passou aqui na terra e a deixou melhor. Obrigado amigo 

Menezes. Até um dia!

Cícero Araújo
Diretor de Relações Institucionais e Governamentais do Itaú Unibanco
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Representantes do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e 

dos Territórios (TJDFT) estive-
ram na sede da ASBAN para tro-
car conhecimentos e experiências 
sobre a implantação da Primeira 
Câmara de Conciliação e Mediação 
- Centro de Resolução de Confli-
tos Financeiros (1ª CCM-CRCF), 
criada com o apoio da ASBAN. A 
1ª CCM-CRCF está capacitada a 
receber demandas referentes a con-
flitos financeiros, oriundas de ban-
cos, da Justiça do Estado de Goiás 
e da comunidade. 

Na oportunidade, o 2º vice-presi-
dente do TJDFT, desembargador José 
Jacinto Costa Carvalho, a coordenado-
ra do Núcleo Permanente de Mediação 
e Conciliação (Nupemec), juíza Lucia-
na Yuki Fugishita Sessentino, estive-
ram acompanhados do juiz titular da 
5ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás (TJ-GO), Paulo César 
Alves das Neves, e foram recebidos 
pelo presidente executivo da Asban, 
Mário Queiroz, e pela diretora técnica 

Representantes do Tribunal de Justiça do DF 
conhecem a 1ª CCM-CRCF

Na foto, presidente Mário Queiroz, desembargador José Jacinto Costa Carvalho, juíza Luciana Yuki Fugishita 
Sessentino, juiz Paulo César Alves das Neves e diretora técnica Lívia Borges

A Asban realizou Assembleias Ge-
rais Ordinária e Extraordinária no 

dia 5 de maio em sua sede. A reunião 
foi dirigida pelo presidente da Direto-
ria Executiva, Mário Queiroz, que ini-
ciou o encontro enaltecendo o trabalho 
do presidente da entidade, Gecimar 
Menezes, falecido no dia 26 de abril. 
“Menezes fez muito em prol do cres-
cimento da ASBAN e deixou um lega-
do registrado nos anais desta entidade 
como um administrador firme, ético e 
transparente”, destacou. 

O presidente apresentou a prestação 
de contas do exercício de 2016 que foi 
colocada em votação e aprovada. Fi-
cou definido que os membros do Con-
selhos de Administração e Fiscal e da 
Diretoria Executiva se reunirão na ter-
ceira segunda-feira de cada mês para 

discutir assuntos pertinentes às ações 
da Asban. Novos membros foram elei-
tos e empossados para os conselhos e 
diretoria da ASBAN. A composição 
atual pode ser conferida na página 2. 

Durante a reunião, representantes 
da Castro e Dantas Advogados apre-
sentaram um processo de ação cole-
tiva, sem custo inicial para as insti-
tuições financeiras com o objetivo de 
recuperar tributos incidentes sobre a 
tarifa de energia elétrica. Foi estabe-
lecido que a ASBAN fará uma convo-
cação exclusiva para discutir a adesão 
dos Bancos ao processo. 

Mário relatou ainda sobre a incu-
bação pela ASBAN da 1ª Câmara de 
Conciliação e Mediação – Centro de 
Resolução de Conflitos Financeiros (1ª 
CCM-CRCF), registrando a presença 

da diretora técnica da Câmara, Lívia 
Borges. Os representantes do Brades-
co e do Banco do Brasil manifestaram 
interesse em discutir a utilização dos 
serviços da 1ª CCM-CRCF. 

Participaram da assembleias re-
presentantes do Itaú Unibanco S.A., 
Mara Márcia Gervásio da Costa Fer-
reira; do Bradesco S.A., César Ca-
bús Berenguer Silvany; do Banco do 
Brasil S.A., Pablo da Silva Ricoldy; 
da Merjane Consultoria e Negócios 
Ltda, Jorge Luiz Merjane; da Rede 
Brasileira de Correspondentes e Bu-
siness Ltda, Alexandre J. O. Pedreiro 
Paniago; do Paraná Banco S.A., Lu-
cas Roberto D. Souza; da AR & AM 
Donicred Ltda, Donizeth E. Ferreira; 
e da Seta Assessoria e Consultoria 
Ltda, Mário Queiroz.

Contas são aprovadas e novos membros 
eleitos durante assembleias 

da 1ª CCM-CRCF, Lívia Borges.
 De acordo com a diretora técnica, 

os requerimentos podem ser protoco-
lados na secretaria da 1ª CCM-CRCF 
ou ser remetidos via meio eletrônico 
por parte dos requerentes. “Aguarda-
-se que, em obediência ao Novo Códi-

go de Processo Civil, os procedimen-
tos de negociação e cobrança, bem 
como as audiências de conciliação 
pré-processuais ocorram por meio 
da Primeira Câmara que, a propósito, 
está apta ao agendamento dos eventos 
em prazos muito curtos”, destaca.

www.asban.com.br
visite nosso site :
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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.bancoagiplan.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.comprev.com.br www.paranabanco.b.brwww.bancovotorantim.com.br

www.donicred.com.br

www.setaassessoria.com.br

ASSESSORIA

www.redebancaria.com.br

RBCB REDE BRASILEIRA 
DE CORRESPONDENTES 
E BUSINESS 

www.bancocacique.com.br

Cred Rápido

Solar Consultoria ASPP

Merjane Consultoria Projecta Consultoria

PROJECTA
CONSULTORIA

China Constrution Bank www.bancopan.com.br

Notas
Goiás Parcerias

Em 04 de abril, representantes da 
Asban visitaram o então presidente 
da Goiás Parcerias, José Carlos Si-
queira, quando foram discutidos te-
mas da conjuntura econômica e seus 
efeitos sobre a atividade produtiva 
goiana. Hoje, Siqueira é vice-presi-
dente da Diretoria Executiva Goiás 
Parcerias.

O prefeito de Santa Cruz de Goi-
ás, Mateus Felix Lopes, esteve na 
Asban no dia 4 de maio acompa-
nhado da primeira dama do muni-
cípio, Pryscilla Silva, e do vereador 
por Goiânia, Anselmo Pereira. Fo-
ram discutidos os índices econô-
micos de Santa Cruz de Goiás e as 

possibilidades para aperfeiçoamen-
to do atendimento bancário presta-
do à sua população e agentes eco-
nômicos. Na foto, primeira-dama 
Pryscilla, prefeito Mateus, verea-
dor Anselmo, professor Francisco 
Lopes de Araújo e Mário Queiroz, 
presidente da ASBAN.

Representantes da ASBAN man-
tiveram contato com diversos parla-
mentares da Assembleia Legislativa 
de Goiás e da Câmara de Vereadores 
de Goiânia entre os meses de abril e 
junho, com o objetivo de levar sub-
sídios sobre os projetos de lei em 
tramitação que se referem às insti-
tuições financeiras. 

Entre os projetos estão: obrigato-
riedade aos Bancos e às cooperati-
vas de créditos de colocar vigilância 
armada 24 horas tanto nas agências, 

bem como nos perímetros dos cai-
xas eletrônicos; disponibilidade de 
WI-FI para clientes e usuários; ins-
talação de câmeras no entorno das 
agências; implantação de guarda-
-volumes na entrada das agências; 
adoção de chamadas de senhas por 
voz, bem como impressão de senhas 
em braile; direito do consumidor a 
ter acesso a documento que motive a 
recusa ou restrição de crédito; inclu-
são de foto do titular nos cartões de 
crédito ou débito.

ASPP

O supervisor da ASBAN, José 
Caetano Sobrinho, esteve na sede da 
ASPP no estado do Paraná. Na opor-
tunidade, foi recebido por Carlos Bi-
garella e Márcia de Melo, responsá-
veis pela área financeira da empresa, 
que é associada da Asban.

Santa Cruz de Goiás

Legislativo


