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25 ANOS 

A VOZ DOS DIRIGENTES
Em sua edição anterior, o jornal Ação publicou depoimentos dos 
ex-presidentes da ANABB durante toda a sua trajetória. Nesta edição, 
conheça os presidentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, que 
contribuíram com os 25 anos de história da entidade

CARLOS AUGUSTO MELO
Presidente do Conselho Deliberativo
Gestões: fev./1986 a jun./1987 | jul./1987 a mai./1989

-
soas interessadas em manchar sua imagem. A sordidez da campanha despertou, 
espontaneamente, diversos grupos de funcionários em defesa do Banco. As dis-
cussões culminaram com a ideia de se organizar uma associação para congregar 
todo o funcionalismo, de forma permanente. Mas faltavam recursos para congregar 
o pessoal em todo o país. Decidimos pedir o apoio do presidente do BB, Calazans, 
para utilização do malote e cessão de sala para instalar a sede provisória da ANABB. 
A acolhida de Calazans foi entusiástica e estimulante. Atendeu a nossas reivindica-
ções e adotou postura respeitosa com a independência da nova entidade, em nada 
tutelando nem insinuando injunções. Foi um período de redobrados esforços, que 

foram recompensados. A ANABB se consolidou, claudicou algumas vezes e, apesar de alguns pesares, é hoje uma 
das maiores – senão a maior – instituição do gênero.

ISNARD KISNER KOSBY
Presidente do Conselho Deliberativo

Gestão: jul./1989 a maio/1992
Isnard Kisner foi um dos sócios-fundadores da ANABB. Esteve à frente do Conselho Deliberativo na terceira gestão 

da Associação. Aposentou-se no BB em 1991. Faleceu em 2001.

JOSÉ BRANISSO
Presidente do Conselho Deliberativo
Gestões: jul./1992 a dez./1992 | mar./1993 a dez./1995
Presidi o Conselho Deliberativo da ANABB por duas vezes. Na primeira, foi feita a mu-
dança estatutária que conformou a estrutura da ANABB vigente até hoje, colocando-

conturbado, com as entidades sindicais. A estrutura organizacional foi delineada de 
forma a sintetizar em seus poderes a plena representação dos anseios e das vonta-
des do funcionalismo do BB. Na segunda, foi o período de consolidação da ANABB, 
fruto de eleição que ocorreu de forma democrática para todas as instâncias, e que 
contou com representativa participação de candidatos provenientes das entidades 

E isso é motivo de muito orgulho: uma instituição fruto da capacidade criadora e transformadora do funcionalismo.
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CONSTÂNCIO PINHEIRO DA FONSECA
Presidente do Conselho Deliberativo
Gestões: jan./1996 a dez./1998 | fev./1999 a nov./1999
Durante minha gestão, adotei como divisa a permanente defesa do funcionalismo 
e o crescente fortalecimento do BB, voltado sempre para o desenvolvimento de 

merece o empenho obstinado de dirigentes e do corpo associativo, para garantir a 
perenidade de nossas instituições.

ROMILDO GOUVEIA PINTO
Presidente do Conselho Deliberativo 

Gestão: dez./1999 a dez./2002
Ser presidente do Conselho Deliberativo da ANABB logo em meu primeiro manda-

to de conselheiro, ajudando a resgatá-la de um período de intervenção, foi uma 
experiência extraordinária. O restabelecimento do processo democrático foi o 

e o grande salto qualitativo de então, sendo este consolidado nos anos recentes.
Tive também a satisfação de participar de grandes conquistas, entre as quais a 
aquisição da atual sede, moderno espaço arquitetônico que propiciou melhores 

condições de trabalho aos colaboradores e maior conforto a seus associados.

ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA
Presidente do Conselho Deliberativo
Gestões: jan./2003 a jan./2006 | jan./2006 a jan./2009 | jan./2009 a jun./2010
Julgo que minha atuação como presidente do Conselho Deliberativo da ANABB foi 

com outras entidades e formulação de políticas e diretrizes adequadas ao papel da 
Associação. Ao tempo em que supervisionamos o fortalecimento da ANABB, planta-
mos as bases para novo estágio em sua história, reforçando a oferta de serviços e 
produtos. Esta é tendência moderna nas entidades: ao lado de um papel político de 
articulação, cria-se um leque de produtos e serviços no interesse dos associados. 
Preservar essa atenção ao associado deve ser o conceito fundamental de uma boa 
gestão. E esta foi diretriz estratégica de minha gestão.

VALMIR MARQUES CAMILO
Presidente do Conselho Deliberativo

Gestão: jun./2010 a abr./2011
Assumiu a presidência do Conselho Deliberativo da ANABB em junho de 2010. Permaneceu no cargo até abril de 

2011, após ter estado à frente da presidência da Associação por 14 anos. Veja entrevista na página 20.
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NELSON BARENHO
Presidente do Conselho Fiscal 
Gestão: jul./1992 a dez./1992
Como presidente do Conselho Fiscal, tive a oportunidade de implantar novas for-

semana atuando em Brasília, mas no início da semana estava no Banco. Era des-
gastante, mas, por outro lado, muito prazeroso, pois tínhamos um ideal a cumprir. 
Somente tenho a agradecer pela ANABB existir, pois continua trazendo-nos bene-
fícios. Que Deus ilumine sempre seus dirigentes para que tenham o bem comum 
como objetivo.

CARLOS ROSALVO DE OLIVEIRA SERRANO
Presidente do Conselho Fiscal

Gestões: jul./1989 a maio/1992 | mar./1993 a dez./1995 
Faço parte da primeira geração de associados da ANABB, com meu ingresso em 

1987. Fui presidente do Conselho Fiscal em dois mandatos, quando a ANABB 
caminhava para a consolidação de suas atividades e objetivos. Tive o privilégio 
de conviver com conselheiros dedicados implantando sistema de trabalho nos 
exames de matérias e avaliações dos princípios técnicos e humanos, gestados 
no grupo. Unidos na defesa de tais conquistas e valores, conseguidos ao longo 

ALEXANDRE SANCHEZ
Presidente do Conselho Fiscal
Gestões: fev./1986 a jun./1987 | jul/1987 a maio/1989
Sócio-fundador da ANABB, atuou como presidente do Conselho Fiscal nas duas primeiras gestões da entidade. 
Aposentado do BB em 1994, faleceu em fevereiro de 2009 aos 66 anos.

CLÁUDIO JOSÉ ZUCCO
Presidente do Conselho Fiscal

Gestões: jan./1996 a dez./1998 | fev./1999 a nov./1999 | 2004 a 2005 | 
jan./2009 a jun./2010

Quero externar minha satisfação e gratidão por ter presidido o Conselho Fiscal. Há 
mais de 18 anos, tenho orgulho de participar dos conselhos da ANABB. Mani-

desenvolver trabalho leal e transparente, ético e de forma muito justa. O Conselho 
Fiscal tem papel preponderante em construir uma ANABB forte. Aproveito a opor-
tunidade para reverenciar os ensinamentos recebidos de meus amigos e antigos 

colegas de conselho.
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OSVALDO PETERSEN FILHO
Presidente do Conselho Fiscal
Gestão: jan./2003 a dez./2003
Depois de ter exercido a função de diretor estadual da ANABB no Rio Grande do Sul 
durante nove anos – de 1993 a 2002 –, fui eleito para o Conselho Fiscal. Tive a hon-
ra de presidi-lo ao longo de 2003, tendo passado à presidência em 2004, por abso-
luta falta de tempo, em razão de minhas atividades no Ministério de Minas e Energia 
(MME), com a então ministra Dilma Rousseff. Neste período, contei com o apoio e 
a colaboração de dedicados conselheiros que sempre cumpriram suas tarefas com 

formado por colegas tão especiais, que por certo marcaram positivamente a ANABB 
com a sua presença.

JOSÉ ANTÔNIO DINIZ DE OLIVEIRA
Presidente do Conselho Fiscal

Gestão: dez./1999 a dez./2002

Fiscal é de grande relevância, porque os conselheiros eleitos representam os 
olhos dos associados, a vigiar a correta aplicação dos recursos, de acordo com o 
que preveem o Estatuto e os regulamentos. E este olhar deve ser atento e vigilan-

Fiscal de nossa Associação. Posso registrar, em nome de meus companheiros da-
quela época, que não fomos intransigentes, mas nunca coonestamos com aquilo 

que merecesse registro, reparo ou providência.

HUMBERTO EUDES
Presidente do Conselho Fiscal

Gestão: jan./2006 a jan./2009
Tomou posse como Conselheiro Fiscal em 2003 e atuou como presidente de 

2006 a 2009. Faleceu em novembro de 2010 aos 74 anos. Em homenagem ao 
funcionário aposentado do BB, o Conselho Deliberativo da ANABB decidiu dar o 

nome de Humberto Eudes à sala do Conselho Fiscal, na sede da 
Associação, em Brasília.


