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APCEF/SP - ASSOCIAÇÃO DE PESSOAL DA CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL SÃO PAULO 

CONSELHO DELIBERATIVO 

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 05.08.2017 EM CONJUNTO COM A 

DIRETORIA EXECUTIVA 

 
Pauta: 

1. Informes Administrativos e Gerais; 

1.1. Visitação dirigida do espaço do Clube. 

2. Informes:  

2.1. Funcef; 

2.2. Saúde Caixa. 

3. Campanha Nacional 2017 

Constatado o quórum regimental, deu-se início à Reunião em conjunto com a 
Diretoria Executiva, com a presença dos (as) Conselheiros (as): Ivan Furtado 
(Presidente do Conselho Deliberativo), Sérgio Hideo Kaneko (Vice-presidente), 
Jair Marciéri Pimpinato (Secretário), Antônia Pinheiro, Sérgio Soares da Costa, 
Laércio Rosa da Silva, Ana Beatriz Lucato Cianflone, Moacir Vendrame Bassan, 
Edson Aparecido de Carvalho Junior, Wilson Aparecido Ribeiro, Odineide 
Gaspar da Silva, Valtair Aparecido Rosaboni, Marcus Vinicius Ramalho, Leandro 
Tadashi Abe, Carlos Alberto da Fonseca, Evanildo Pereira de Souza, Maricy 
Yolanda Callegari Defavari, Thiago de Oliveira Mendonça, Kleber Hamada Sato; 
dos (as) Diretores (as): Kardec de Jesus Bezerra (Presidente da Diretoria 
Executiva), Ivanilde Moreira de Miranda, Leonardo dos Santos Quadros, Edvaldo 
Rodrigues da Silva, Carlos Augusto Silva, Arnold Reigota Perez, Renato 
Fernandes, Elza Vergopolem, Antonio Júlio Gonçalves Neto, Márcio Rogério 
Troya, Sérgio dos Santos Cabeça; dos (as) Secretários (as): Flávio Bernardes 
da Silva, Aníbal Martins Diniz Junior, Valter San Martin Ribeiro, André Dias 
Cambraia Sardão, Amauri Nogueira da Cruz, Inez Galardinovic; da 
Superintendente Vanice Rodrigues Carvalho e do Assessor Sindical Marcos 
de Castro. 

O Sr. Presidente Ivan Furtado saudou os participantes e solicitou que fosse 
votada a Ata da Reunião anterior realizada em 23 de junho de 2017, aprovada 
por unanimidade. Na sequência, sugeriu alteração da pauta, sendo também 
aprovada, passando a ser: 
 

1. FUNCEF; 

2. Informes Administrativos; 

3. Saúde Caixa; 

4. Visitação Dirigida; 

5. Informes Gerais e Campanha Nacional. 
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1. FUNCEF 

O Sr. Valmir Gongora (empregado aposentado da Caixa, ex-Presidente da 
APCEF/SP, atualmente Economista da Subseção do DIEESE / APCEFSP / 
FENAE), informou que o balanço da FUNCEF referente ao ano de 2016 foi 
divulgado no dia anterior (04.08.2017) com significativo atraso e que todos os 
planos tiveram déficit:   

REG/Replan saldado: 

Equacionamento do déficit 2014................ 2,78%  já está sendo cobrado 
Equacionamento do déficit 2015................ 7,86%  previsto, ainda não cobrado 
Equacionamento do déficit 2016............................ previsto, ainda não cobrado  

REG/Replan não saldado:  

Equacionamento do déficit 2015............................ previsto, ainda não cobrado 
Equacionamento do déficit 2016............................. previsto, ainda não cobrado  

Os planos REB e Novo Plano ainda não tem equacionamento.  
O passivo trabalhista da Caixa (contencioso) continua a crescer, representando 
hoje aproximadamente R$ 2,4 bilhões que vem sendo pago pela FUNCEF com 
o dinheiro dos participantes. 
Maiores informações sobre o balanço recentemente divulgado serão prestadas 
nos encontros que serão realizados durante o mês de agosto. 
 

2. Informes Administrativos 

A Diretora Ivanilde Moreira de Miranda informou sobre a agenda de reuniões e 
debates a serem realizados durante o mês de agosto a respeito da FUNCEF na 
Sede e nas unidades: CEDES, Agência Presidente Kennedy, Agência Demarchi, 
Agência São Bernardo do Campo, GIRET ABC, GIHAB/GIGOV Santo André, 
Agência Guaratinguetá, Agência São Caetano do Sul, Agência Taubaté, SR Vale 
do Paraíba, Agência Cubatão, SR Baixada Santista, Agência Santos, SEEB 
Catanduva, Agência 19 de Março, SEEB, SR e Agência São José do Rio Preto.  

O terceiro encontro para debater o plano de saúde deverá acontecer em 22 de 
agosto de 2017, na Sede da APCEF/SP às 14:00 e às 18:30 horas. 

A Superintendente Vanice Rodrigues Carvalho apresentou vídeo sobre o novo 
site da APCEF/SP, ficando moderno com a navegação rápida, dinâmico e 
seguro, oferecendo mais informações de forma clara, sendo adaptável para 
smartphones e outros dispositivos. Para acessar ao vídeo: entrar no site – 
informações – publicações – youtube. Na sequência informou sobre algumas das 
atividades previstas para os meses de agosto e setembro:  

Inscrições para o torneio preparatório de xadrez até o dia 10 de agosto de 2017; 
2ª Extreme Trail Run em Avaré – inscrições até o dia 15 de agosto de 2017; 
Jogos dos aposentados no Clube a serem realizados nos dias 23 e 24 de 
setembro de 2017; 
Reserva nas colônias para o Ano Novo – abertura em 24 de agosto de 2017.  

O Conselheiro Wilson Aparecido Ribeiro informou que por ocasião de 
solicitação de reserva para a colônia de Ubatuba foi lhe pedido, por telefone, 
dados de seu cartão de crédito, procedimento pouco seguro. 
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A Superintendente Vanice Rodrigues Carvalho explicou que com o novo site, 
num futuro próximo, haverá possibilidade de as reservas serem feitas utilizando 
login do usuário. 

 

3. Saúde Caixa  

A Diretora Ivanilde Moreira de Miranda lembrou que a APCEF/SP vem 
promovendo reuniões para debater nosso plano de saúde. No primeiro encontro 
(19.07.2017) foram apresentados o histórico e a questão do provisionamento 
(CP 33). No segundo encontro (26.07.2017), houve também a participação de 
representantes da GIPES/SP, que discorreram sobre como funciona o Saúde 
Caixa e as alterações que serão implementadas e que, segundo eles, ocasionará 
um melhor atendimento. O terceiro encontro está marcado para o dia 22 de 
agosto de 2017 onde também serão debatidas as ameaças ao plano de saúde. 
A Diretora também informou estar disponibilizando no site da APCEF/SP cartilha 
produzida em conjunto com a FENAE para que possamos conhecer a trajetória 
do nosso plano.  

O Conselheiro Carlos Augusto Silva enfatizou que no último acordo coletivo 
ficou estabelecida a manutenção do modelo atual do Saúde Caixa que vigorará 
até o dia 31 de agosto de 2018. A Caixa vem tentando alterar o acordado. As 
entidades representativas dos empregados, através de liminar, conseguiram 
barrar na justiça a pretensão da empresa. Nova audiência foi marcada para o dia 
23 de janeiro de 2018. 

O Conselheiro Wilson Aparecido Ribeiro pediu fosse informado sobre a 
diferença entre Saúde Caixa e o Caixa Saúde, também se há alguma estatística 
sobre a saúde dos empregados, quantos estão adoecidos e quantos estão de 
licença. 

A Diretora Ivanilde Moreira de Miranda informou que o Saúde Caixa é um plano 
fechado e exclusivo aos empregados e seus dependentes (utiliza o CNPJ da 
Caixa) e o Caixa Saúde é um plano comercializado pela Caixa, com CNPJ 
próprio e destinado às empresas. Quanto a segunda questão, a Diretora 
informou que a GIPES não disponibiliza esses dados. A Diretora alertou para o 
preenchimento do CAT no caso de acidente ou adoecimento provocado pelas 
condições de trabalho e que o seu não preenchimento acarretará em despesa a 
ser bancada pelo Saúde Caixa. 

Na sequência, o Sr. Presidente Ivan Furtado sugeriu as próximas reuniões para 
20 de outubro de 2017 e 08 de dezembro de 2017. 

A Secretária Inez Galardinovic fez um convite a todos para comparecerem à 
manifestação programada para o dia 07 de agosto de 2017 no Palácio da Justiça 
(Sé) em comemoração ao 11º Aniversário da criação da Lei Maria da Penha. 

O Conselheiro Valtair Aparecido Rosaboni solicitou que fosse homenageado, 
o grande companheiro Augusto de Campos, dirigente que liderou em 1979 um 
movimento em plena ditadura militar para retomar o Sindicato dos Bancários de 
São Paulo. Deixou um legado não somente para a categoria dos bancários como 
também, ajudou a fortalecer a luta dos trabalhadores de todo o País. Em 1983, 
o Sindicato sofre intervenção da ditadura, a pedido do Bradesco, e enquanto 
durou a medida, forma-se uma diretoria paralela liderada pelo Augusto que 
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mantém a luta dos bancários, inclusive com a circulação diária da “Folha 
Bancária”. Foi fundamental também no movimento dos trabalhadores da Caixa, 
que culminou com a conquista das “6 horas” e a garantia do direito à 
sindicalização.  

 

4. Visitação Dirigida 

O Sr. Denílson Trindade de Souza, Administrador do CECOM acompanhou os 
Conselheiros(as) na visita dirigida ao clube. Em uma área de 74 mil m² o clube 
conta com excelente estrutura para a prática de diversas modalidades 
esportivas, bem como a realização de churrascos, festas e comemorações, 
constituindo agradável opção para associados, familiares e amigos. É possível 
se hospedar no clube que conta com sistema de alojamento com quartos 
coletivos. 

A APCEF/SP também oferece estrutura para que a ONG Moradia e Cidadania, 
parceira da APCEF/SP, possa desenvolver seu trabalho social, oferecendo 
relevantes serviços à comunidade local através de capacitação para geração de 
trabalho e renda, educação, atividades culturais, esportivas e sócio educativas. 

 

5. Informes Gerais e Campanha Nacional 

Sérgio Soares da Costa – devido a atual diretriz de segurança com a 
implantação de novo sistema de abertura/fechamento das agências (8:30/18:30 
hs), muitas vezes com o cliente dentro da unidade, sendo que os vigilantes já se 
retiraram. Solicita que a Diretoria da APCEF/SP interceda junto à GISEG no 
sentido de buscar uma solução satisfatória. 

Wilson Aparecido Ribeiro – a necessidade de mobilização torna-se fator 
preponderante, visto cenário nada favorável, devido a nova legislação 
trabalhista, lei da terceirização, novas tecnologias (banco virtual), temas pouco 
tratados no CONECEF. Os debates praticamente foram em torno da FUNCEF e 
do Saúde Caixa. O acordo salarial com vigência por dois anos não foi satisfatório. 
Há necessidade de um calendário de lutas. É necessário que se discuta nos 
locais de trabalho. O movimento precisa apontar para a categoria uma saída. Os 
ataques estão acontecendo sistematicamente, a reestruturação na área meio já 
está acontecendo, a GDP vem sendo estendida a outras funções além das 
gerenciais.  

Marcos de Castro – a participação dos empregados da Caixa na greve realizada 
dia 28 de abril de 2017 foi fantástica. Com referência à ocorrência no ponto, 
alguns gestores abonaram, outros negociaram compensação, também havendo 
lançamento em falta injustificada. Na greve realizada dia 30 de julho de 2017, a 
participação foi menor. É possível a mobilização dos empregados para uma 
greve, desde que seja feito um trabalho de esclarecimento. Ainda não se notam 
maiores problemas no tocante à reestruturação e a verticalização, mas eles 
seguramente virão nos próximos meses. Até o final de agosto os empregados 
detentores de função serão convidados a assinar um termo de compromisso 
atrelado ao GDP. A atual política dentro da caixa consiste em reduzir custos, 
encolhendo a empresa, incrementando a venda de produtos para depois 
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privatizar. A grande questão é como mobilizar a categoria para resistir diante de 
todos esses problemas. 

Valtair Aparecido Rosaboni – em reunião realizada com gestores da 
GIFUG/SP nesta semana, o tema central foi a reestruturação que deverá ser 
logo implementada, com alterações nas centralizadoras, nas representações, 
nas coordenadorias, havendo redução de funções, bem como de empregados. 
No tocante a perda de direitos, sugere encontro nacional aberto para discutir a 
crise e conjuntamente procurar caminhos para a mobilização da categoria. 

Marcus Vinicius Ramalho – várias empresas terceirizadas contratadas pela 
Caixa não são idôneas, havendo casos em que há o desconto dos empregados, 
não havendo repasse (INSS), o FGTS não é recolhido e mesmo os salários não 
são pagos devidamente. Para amenizar a situação desses trabalhadores, sugere 
que a APCEF/SP dê algum apoio. Devido ao acordo coletivo firmado por 2 anos, 
os problemas por nós vivenciados serão mais difíceis de serem solucionados. 
Urge que se tire um plano de lutas, com um calendário apropriado, com encontro 
estadual, organizações por setor (caixa, avaliador, gerente etc.), criar comitês 
contra as reformas, contra o governo Temer e que se amplie as discussões, 
focando outras demandas além da FUNCEF e do Saúde Caixa. 

Marcos de Castro – já existe um calendário, sendo o próximo evento, a plenária 
para discutir a verticalização, GDP e reestruturação no dia 10 de agosto de 2017. 
Apesar de que nesta Campanha Nacional, não está contemplada questões 
econômicas, haverá outras reivindicações e também a defesa da pauta já 
conquistada. Torna-se imprescindível o envolvimento de todos, do contrário não 
haverá nada. 

Laercio Rosa da Silva – utilizar meios digitais para divulgar informações e 
mobilizar os empregados a participarem ativamente do movimento. 

Edson Aparecido de Carvalho Junior – integrar com os empregados das 
demais empresas públicas, para que unidos tenham maior poder reivindicatório. 

Sérgio Hideo Kaneko – já estão formados comitês em defesa das empresas 
públicas, estadual (coordenado por Cláudio Luís - Banco do Brasil) e nacional 
(coordenado por Rita Serrano - Caixa). O que dificulta é a falta de 
comprometimento dos empregados, principalmente nas outras empresas. Os 
empregados da Caixa estão mais conscientes. 

 
MOÇÃO DE REPÚDIO 

Nós, Conselheiros da Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal, em 
reunião realizada no dia 05 de agosto de 2017, repudiamos veementemente a 
votação ocorrida na Câmara no último dia 2 de agosto, em que os Deputados 
rejeitaram a denúncia por corrupção passiva apresentada pela Procuradoria 
Geral da República contra o Presidente Michel Temer. 
A forma como se deu a votação no Congresso, bem como seu desfecho deixa 
claro as intenções dos grupos políticos apoiadores do golpe, que vai na 
contramão dos interesses dos trabalhadores e da nação brasileira. 
O resultado dessa votação, que engaveta a denúncia apresentada pela 
Procuradoria contra um governante comprometido com a elite econômica e 
política brasileira desprovida de pudor, que fere a democracia e compromete a 
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política de bem-estar social seguramente será a continuidade da corrupção 
comandada pelo bloco golpista amparado por um Poder Judiciário leniente. 
Dessa forma, repudiamos enfaticamente o uso da máquina pública que, aliada 
ao corrompido interesse de nossos representantes, contribuiu para a 
permanência de um Presidente ilegítimo e para a fragilização de nossas 
instituições. 
Dessa forma, unissonantemente: FORA TEMER! 

 

Ausências devidamente justificadas 
Ana Cristina Rodrigues Quintans  
André Luís Prates de Menezes  
Benedito Pereira de Matos  
Ellen Ruiz  
Gilberto Macedo  
José Aparecido Fernandes 
Luiza Hansen Arruda dos Santos 
Marcelo Lopes de Lima 
Normando Kleber Xavier Alves 
Sérgio Rodrigues 
Tiago Oliveira do Livramento 
Vicente Paula Ferreira Filho 
Vinicius de Oliveira 

 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a Reunião e 
concluída a redação da presente ata, que segue assinada por: 
 

 

 

 

Jair Marciéri Pimpinato Sérgio Hideo Kaneko Ivan Furtado 

 Secretário Vice-Presidente Presidente 


