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A ASBAN recebeu, no dia 21 de 
dezembro, os vereadores por 

Goiânia Anselmo Pereira, Vinicius 
Cirqueira, Welington Peixoto e Romá-
rio Policarpo, que buscaram informa-
ções e dados para subsidiar os estudos 
sobre o projeto de Lei 214/2017, que 
visa aperfeiçoar a regulamentação das 
aplicações financeiras do Instituto de 
Previdência dos Servidores Munici-
pais de Goiânia (IPSM). 

O presidente da ASBAN, Mário 

Queiroz, colocou a Associação à dis-
posição dos vereadores para discutir o 
assunto durante audiência pública que 
será realizada pela Câmara Municipal 
de Goiânia. 

A reunião foi acompanhada pela 
diretora técnica da 1ª Câmara de Con-
ciliação e Mediação - Centro de Re-
solução de Conflitos Financeiros (1ª 
CCM-CRCF), Lívia Borges, e pelo 
supervisor da ASBAN, José Caetano 
Sobrinho.

Representantes do legislativo goianiense e da ASBAN se reúnem para discutir projeto de Lei

Vereadores procuram 
ASBAN para debater 

projeto de Lei Bem-vindo Janeiro!
Que o mês da 

renovação traga 
o equilíbrio entre 

a intensidade 
de momentos 

extraordinários e
uma alma

inundada de paz!!

O corregedor-geral da Justiça de 
Goiás, Walter Carlos Lemes, 

expediu decisão em 05 de dezembro, 
atendendo a uma reclamação feita 
pela ASBAN em dezembro de 2015, 
contra decisões da juíza Ana Maria 
Oliveira, da Comarca de Caçu-GO.

“A representação disciplinar 
formulada pela ASBAN à Correge-
doria-Geral da Justiça foi em razão 
da juíza conceder tutela antecipada 
para que fossem suspensos os des-
contos nas folhas de pagamento de 

servidores públicos, referentes aos 
empréstimos de crédito consignado, 
ocorrendo a liberação da margem 
consignável deles, gerando o que 
chamamos de ciranda dos consigna-
dos”, explica o presidente da Asso-
ciação, Mário Queiroz.

Na decisão, o corregedor-geral 
atendeu a solicitação feita pela AS-
BAN para que seja expedido ofício 
circular a todos os juízes do Estado, 
em molde similar ao executado pelo 
Tribunal de Justiça do Estado do Ce-

ará, com as adequações devidas ao 
presente caso.

“O corregedor-geral orienta que 
os magistrados devem ter redobrada 
atenção em relação a ações proto-
coladas por Associações que dizem 
representar servidores públicos, vi-
sando liberar margem consignada 
em empréstimos bancários, conside-
rando que há comprovadas suspeitas 
que tais medidas judiciais possam 
encobrir manobras ilícitas”, destaca 
o presidente.

Decisão da Corregedoria-Geral
da Justiça atende solicitação da ASBAN
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Palavra do Presidente
Encerramos mais um ano. E 2017 

não foi fácil. Vivemos tempos 
difíceis na política, na economia, na 
segurança pública, dentre outras áreas 
importantes para o bom andamento 
de nossa sociedade.

A ASBAN, em particular, viveu 
um duro golpe quando perdeu seu 
presidente do Conselho de Admi-
nistração, Gecimar Freitas Me-
nezes, que faleceu em 25 de abril 
de forma inesperada, após sofrer 

um mal súbito em sua casa. Assim 
como em vários momentos de nos-
sas vidas, foi preciso se reerguer e 
seguir em frente. 

Seguimos trabalhando para fortale-
cer nossos associados através de arti-
culações com o poder público e setor 
privado, estabelecendo parcerias, fir-
mando convênios, prestando serviços, 
dentre outras ações, sempre com foco 
nas necessidades de nosso quadro as-
sociativo e do mercado financeiro.

Esperamos fazer ainda mais em 
2018 e agradecemos a todos aque-
les que atuam e atuaram juntamente 
com a ASBAN na luta para fortale-
cer cada vez mais nosso segmento. 
Que este novo ano seja repleto de 
realizações para a Associação, para 
nossos associados e para todos nós. 
Feliz 2018!

Mário Fernando Maia Queiroz
Presidente da Asban

Em novembro, a ASBAN visitou 
representantes dos Bancos San-

tander, Bradesco e Caixa Econômica 
Federal (CEF) para discutir a parceria 
entre as instituições, já em fase de fi-
nalização, para utilização da 1ª Câma-

ra de Conciliação e Mediação - Centro 
de Resolução de Conflitos Financei-
ros (1ª CCM-CRCF).

Com a parceria, tanto os Bancos 
como seus clientes poderão protoco-
lar pedido de audiência de conciliação 

e mediação junto à 1ª CCM-CRCF, 
buscando a solução consensual de 
conflitos. Os acordos firmados pe-
rante a 1ª CCM-CRCF serão homo-
logados pelo TJ-GO e terão validade 
de Título Executivo Judicial.

Bancos e ASBAN
acertam utilização da 1ª CCM-CRCF

1ª CCM-CRCF é sediada na ASBAN. Foto: Silvio Simões
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A ASBAN recebeu no dia 5 de de-
zembro o consultor de Micro e 

Pequenas Empresas do Sebrae Goiás, 
Celismarques Oliveira. Na oportu-
nidade, o presidente da Associação, 
Mário Queiroz, acompanhado do 
supervisor José Caetano Sobrinho, 
apresentou ao consultor o portfólio 
de serviços prestados pela ASBAN e, 
também, os produtos e serviços nego-
ciados pelos bancos privados associa-

dos que são de interesse das micro e 
pequenas empresas.

“Definimos que será realizado 
um chamamento aos representan-
tes das instituições financeiras para 
que apresentem detalhadamente os 
produtos que cada uma possui e 
que possam ser utilizados pelas mi-
cro e pequenas empresas atendidas 
pelo Sebrae”, contou o presidente 
da ASBAN.

ASBAN intermedia parceria 
entre Bancos e Sebrae

O presidente da ASBAN, Má-
rio Queiroz, esteve em reu-

nião com o presidente da empresa 
BB Tecnologia e Serviços, Rodri-
go Santos Nogueira, e com o dire-
tor de Operações, Élemer Ricardo 
Castro Carneiro, em Brasília, no 
dia 18 de novembro. 

Durante o encontro, foram 
discutidas alternativas para o de-
senvolvimento de produtos e ser-
viços a serem comercializados 
de forma compartilhada entre 
a BB Tecnologia e Serviços e a 
ASBAN, voltados ao aperfeiço-
amento do sistema financeiro e 
à gestão, tanto de entes privados 
quanto públicos.

ASBAN e BB 
Tecnologia 

estudam 
desenvolvimento 

de produtos e 
serviços

Parceria com o Sebrae visa estreitar parcerias entre bancos privados e micro e pequenas empresas

Em 09 de novembro, a ASBAN 
esteve na sede do Serviço Fe-

deral de Processamento de Dados 
(Serpro), a maior empresa pública 
de prestação de serviços em tecno-
logia da informação do Brasil, em 
Brasília. 

Em reunião, o presidente da AS-
BAN, Mário Queiroz, apresentou a 
Associação à diretora-presidente do 
Serpro, Maria da Glória Guimarães, 
e aos diretores de Relacionamento 

com Clientes, André de Cesero, e 
de Operações, Iran Martins Porto 
Júnior. 

Já no dia 28 de novembro, foi 
realizada a primeira reunião técni-
ca entre a ASBAN e o Serpro para 
articular a formalização da parceria 
entre as duas entidades que visa a 
realização de atividades de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação. 

Participaram das discussões o pre-
sidente da ASBAN, o superintenden-

te da Controladoria do Serpro, Edson 
Geraldo Ferreira, e a analista de pes-
quisa do Serpro, Rosana Pauluci. 

“A parceria entre a ASBAN e 
o Serpro resultará em melhorias e 
em efetivo ganho de qualidade e 
desempenho, auxiliando no desen-
volvimento, aperfeiçoamento e na 
difusão de soluções tecnológicas e 
na sua disponibilização à sociedade 
brasileira ao Governo Federal”, ex-
plica Mário Queiroz.

A Prefeitura de Aparecida de Goi-
ânia, administração municipal 

parceira da ASBAN, está trabalhan-
do na implantação do Canal da Ci-
dadania. Previsto em decreto da TV 
Digital, a emissora da TV aberta tem 
o objetivo de dar espaço à produção 
de comunidades locais e divulgar as 
ações de prefeituras e câmaras muni-
cipais. O canal de Aparecida foi de-

signado pela Anatel no final de 2017 
e a previsão é que o Ministério de 
Ciência, Tecnologia e Comunicações 
libere a outorga para exploração do 
serviço neste ano.

“O Canal da Cidadania está pre-
visto no Plano Plurianual da ges-
tão do prefeito Gustavo Mendanha, 
que deseja implantar a emissora de 
TV, dentro do programa Aparecida 

Transparente. A televisão pública re-
forçará a identidade cultural da po-
pulação de Aparecida”, sublinhou o 
secretário-executivo de Transparên-
cia, Ozéias Laurentino Júnior, que 
iniciou o processo de implantação 
do Canal da Cidadania de Aparecida 
quando era secretário de Comunica-
ção da gestão do então prefeito Ma-
guito Vilela (2013-2016).

ASBAN e Serpro discutem parceria
para oferta de produtos tecnológicos

Aparecida implantará Canal da Cidadania
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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
Sistema de consignação

A ASBAN visitou em 06 de no-
vembro o diretor-geral da Assembleia 
Legislativa de Goiás (Alego), Renato 
Menezes. Durante a audiência, os re-
presentantes da Associação apresen-
taram o sistema de consignação da 
ASBAN, uma vez que a Alego preten-
de aperfeiçoar o processamento dos 
empréstimos consignados em folha de 
pagamento. 

Audiência pública 

Representantes da ASBAN e de 
instituições financeiras participaram 
no dia 8 de novembro de audiência 
pública realizada pela Secretaria da 
Fazenda de Goiás (Sefaz). Foi debati-
do o edital para cessão e transferência 
de direitos creditórios do Fundo de 
Compensação de Variações Salariais 
(FCVS) das extintas Cohab e Caixego 
e feitas sugestões técnicas para me-
lhoria do edital. 

Conciliação
Em 09 de dezembro, o presidente 

da ASBAN, Mário Queiroz, foi entre-
vistado pela Rádio 730 AM, prestando 
orientações sobre a operacionalização 
do convênio firmado entre a ASBAN e 
o Sindicato do Comércio Varejista do 
Estado de Goiás (Sindilojas) para uti-

lização da 1ª Câmara de Conciliação 
e Mediação – Centro de Resolução 
de Conflitos Financeiros (1ª CCM – 
CRCF). 

Sustentabilidade 

O advogado ambientalista Roberto 
Hidasi esteve na ASBAN no dia 8 de 
dezembro. Na oportunidade, ele e o 
presidente da Asban, Mário Queiroz, 
discutiram projetos socioambientalis-
tas de interesse do sistema bancário.

Visita

A gerente de Empresas do Itaú 
Unibanco, Elida Amorin, visitou a 
ASBAN em 03 de dezembro, visando 
estreitar ainda mais a boa parceria já 
existente.

Boas festas
A Polícia Militar de Goiás reali-

zou em dezembro mais uma edição da 
Operação Boas Festas. Neste ano, fo-
ram planejadas ações em pontos estra-
tégicos, além da intensificação do pa-
trulhamento, com o objetivo de coibir 
ações criminosas contra cidadãos no 
período festivo de final de ano, quan-

do a população sai às compras e ao la-
zer. A Operação Boas Festas é apoiada 
pela ASBAN e pelo 3º Conselho Co-
munitário de Segurança (Conseg), do 
qual a Associação faz parte. 

Meio Ambiente

Representantes da ASBAN estive-
ram reunidos no dia 21 de dezembro 
com o presidente da Agência Muni-
cipal do Meio Ambiente de Goiânia 
(Amma), Gilberto Marques Filho, e 
com sua assessora, Patrícia Duarte. A 
estrutura e serviços da ASBAN foram 
colocados à disposição do órgão e de 
toda a administração municipal.

Cooperação
A ASBAN e a Prefeitura de Cuia-

bá-MT renovaram, em dezembro, o 
Acordo de Cooperação Técnica para 
processamento e gerenciamento do 
sistema de consignação em folha de 
pagamento dos servidores públicos do 
município. O acordo é válido por 12 
meses.

Parceria
Também no estado do Mato Gros-

so, a ASBAN e a Associação Mato-
-grossense de Municípios (AMM) 
estão finalizando as discussões para 
levar a todos os municípios do estado 
os benefícios dos serviços prestados 
pela ASBAN. Todos os ajustes estão 
sendo tratados pelos presidentes das 
duas entidades, Mário Queiroz (AS-
BAN) e Neurilan Fraga (AMM).


