
AEBA COBRA TRANSPARÊNCIA
NA NOVA COMPOSIÇÃO DO COMIR.

Fui divulgado na última sexta-feira, 29, a 
nova composição do COMIR, bem como a 
abertura de processo eleitoral para a escolha 
dos novos representantes dos empregados 
no colegiado.

Segundo as informações veiculadas pelo 
Banco a nova composição do COMIR 
mantém a Gerência Executiva da Gerência 
de Recursos Humanos (GERHU), Gerência 
de Canais de Atendimento Remoto (GECAR), 
Gerente Executivo da Diretoria Comercial e 
de Distribuição (GERED, GEPRO, GC, PF e 
PJ), Gerente Executivo de Conformidade e, 
por fim, Representante dos Empregados. 

Consideramos essa alteração um 
retrocesso, uma vez que a relação entre 
representantes do Banco e representante dos 
empregados foi alterada. O Banco impôs 
mais um membro e manteve o jurídico como 
membro transitório, enquanto os empregados 
mantém suas cadeiras, uma permanente e 
outra para os casos de Justa Causa. 

Transparência – Critérios devem 
servir para todos.

Além disso, o representante dos 
empregados precisa passar por uma eleição 
cujos inscritos devem cumprir critérios bem 
estabelecidos, dentre os quais não pode estar 
respondendo a processo administrativo 
disciplinar. Consideramos que se trata de um 
critério razoável, mas a AEBA pergunta: Se 
esse critério é válido apenas para os 
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representantes dos empregados, serve 
também para os demais membros do COMIR? 
Seria ético e razoável que os demais membros 
do COMIR cumprissem também esse critério, e 
que o Banco informasse a todos da 
comunidade que nenhum dos membros está 
respondendo processo administrativo 
disciplinar.  

Eleição representa perseguição 
à AEBA.

Informamos ainda que o Presidente 
da AEBA não será candidato nesta 

eleição, uma vez que recentemente, 
por ordem do Sr. Valmir Rossi foi 

instalado um Procedimento 
Administrativo onde o mesmo figura 

como réu. Tal inquérito administrativo 
não tem qualquer base real e não 
passa de um ato de perseguição e 
ameaça, como tem sido comum na 

atual gestão do Banco da Amazônia. 

Porém, a Diretoria da AEBA está 
debatendo o 
assunto e deverá 
com certeza 
apresentar uma 
alternativa aos 
associados nesta 
eleição. 


