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o final  do ano passado 

Nocorreu a eleição direta para 
a  e s c o l h a  d o  n o v o 

representante dos empregados no 
Comitê de Relações Trabalhistas – COMIR, 
que é o órgão responsável por julgar os 
casos de INQUÉRITO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR, regulamentados na NP 118 – 
Responsabilidades e Penalidades. Até 
2012, a AEBA era membro nato do COMIR, 
cabendo ao seu presidente e a um de seus 
diretores as cadeiras de primeiro e 
segundo representantes dos empregados. 
Ocorre que, por mo�vo de perseguição – 

produto do trabalho da AEBA em defesa 
dos empregados –, a Diretoria Execu�va do 
Banco então resolveu re�rar a AEBA do 
COMIR. Contudo, essa estratégia se 
mostrou fracassada, porque os diretores da 
AEBA têm vencido todas as eleições.

ELEIÇÃO

2017
COMIR

Representação no COMIR é 100% AEBA

Os assentos retirados da AEBA arbitrariamente por decisão do Banco 
foram garantidos a diretores da associação pela vontade dos empregados expressa nas urnas.

Diretores da AEBA 
são os mais votados para o COMIR.

A ausência de dirigentes sindicais no pleito 

A representação 

A representação 

No úl�mo processo eleitoral, causou estranheza o número exíguo de candidatos para o certame. Sen�u-se a 
ausência de candidatos dirigentes sindicais, pois deveria ser normal que todo representante sindical se colocasse a 
tarefa de defender os empregados no COMIR. Entretanto, fora alguns empregados da base de trabalhadores, os 
únicos membros de en�dades que se propuseram a disputar essa eleição, foram os diretores da AEBA.

São dois os empregados eleitos para o COMIR: o primeiro e o segundo representante, este úl�mo requisitado quando 
necessário, de acordo com as normas que regem o COMIR, sendo que ambos têm, por obrigação, acompanhar todos os 
processos e estar presente em todas as reuniões que ocorrem uma vez a cada mês, devendo o segundo representante, 
estar presente em casos de inquéritos como possibilidade de demissão.

Os dois candidatos mais votados no pleito de 15 de dezembro de 2017, foram os diretores da AEBA Silvana Cris�na 
Nascimento da Silva e Sérgio Figueiredo Gallo, ambos com larga experiência no COMIR. Silvana e Sérgio somaram 1.176 
votos dos 2.095 válidos, distribuídos entre 07 candidatos.

O COMIR é um comitê que exige muito trabalho do representante dos empregados. Exige a leitura de processos 
enormes na íntegra, a preparação de votos e relatórios e, acima de tudo, a sensibilidade para fazer a defesa dos 
empregados. 

A	diretoria	da	AEBA	agradece	a	todos	que	

participaram	do	processo	eleitoral	e	renova	

seus	votos	de	compromisso	com	as	causas	dos	

empregados	do	Banco	e	com	a	perenidade	do	

próprio	Banco.	Sabemos	dos	imensos	desa�ios	

que	temos	todos	os	dias	e,	nos	esforçamos	muito	

para	estarmos	à	altura	deles.

A AEBA dispõe de um corpo jurídico especializado e de 
competência comprovada para auxiliar na defesa 

administra�va e jurídica de seus associados. Para ter 
acesso ao serviço é necessário estar associado na AEBA! 

Associe-se!

Muitos empregados do Banco 

enfrentam Inquéritos Administrativos
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