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APCEF/SP - Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal de São Paulo 

CONSELHO DELIBERATIVO 

Ata de Reunião realizada em 23 de junho de 2017 

 
Constatado o quórum regimental, com a presença dos Conselheiros(as): Ivan Furtado, 

Sérgio Hideo Kaneko,  Jair Marciéri Pimpinato, Ana Beatriz Lucato Cianflone, Luiza 

Hansen Arruda dos Santos, Laercio Rosa da Silva, Vinicius de Oliveira, Edson 

Aparecido de Carvalho Junior, Sergio Soares da Costa, Normando Kleber Xavier 

Alves, Daniel Cortinhas, Leandro Tadashi Abe, Laercio da Silva Pereira, Dinilza 

Nascimento Correia, Ricardo Bernardes de Oliveira, Thiago de Oliveira Mendonça, 

Marcelo Lopes de Lima, Antônia Pinheiro, Leandro de Oliveira Novaes, Maria 

Aparecida Brandão Queiroz, Tiago Oliveira do Livramento, Carlos Alberto da Fonseca, 

Evanildo Pereira de Souza, Maricy Yolanda Callegari Defavari, Carlos Eduardo 

Bighetti de Oliveira, Valtair Aparecido Rosaboni, Silas Henrique da Silva, Odineide 

Gaspar da Silva, Marcus Vinicius Ramalho, James Tadeu Batalha de Goes, Daltro 

Marques Junior, Jose Roberto Batista Ferreira e Wilson Aparecido Ribeiro; sendo 

identificado os 25 com direito a voto, o Sr. Presidente do Conselho, Ivan Furtado 

comunicou também a participação na Reunião dos Diretores(as): Ivanilde Moreira de 

Miranda (Diretora de Relações Sindicais, Sociais e Trabalhistas) e Leonardo dos 

Santos Quadros (Diretor Administrativo-Financeiro); da Superintendente Vanice 

Rodrigues Carvalho e do Assessor Sindical Marcos de Castro. Na sequência 

procedeu-se a votação da Ata da reunião anterior, realizada em 19 de maio de 2017, 

sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, foi lida a pauta da presente reunião, 

sendo ratificada pelos presentes:  

 
1. Informes Administrativos; 

 

2. Aprovação do Regimento Interno; 

 

3. CONECEF. 

 

 

1. Informes Administrativos 

 

Com a palavra a Sra. Vanice Rodrigues Carvalho, Superintendente da APCEF/SP que 

relatou alguns eventos programados: 

 

30.06.2017 - Greve Geral – Trabalhadores, estudantes, movimentos sociais contrários 

às reformas (na verdade desmonte) trabalhistas e previdenciária; 

01.07.2017 e 02.07.2017 - CONECEF - 33º Congresso Nacional dos Empregados da 

Caixa; 

01.07.2017 e 02.07.2017 - Primeira etapa seletiva para os jogos do Sul e do Sudeste; 

13.07.2017 e 14.07.2017 – APCEF/SP nos passos da cultura: visita à Pinacoteca do 

Estado, Museu mais antigo de São Paulo; 
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19.07.2017 - Encontro em defesa do Saúde Caixa (inscrições até 17/07/17 – ingresso: 

um quilo de alimento não perecível); 

22.07.2017 e 23.07.2017 – Segunda etapa seletiva para os jogos do Sul e do Sudeste; 

27.07.2017 a 30.07.2017 – Excursão Ubatuba/Paraty: visita à Flip, passeio de escuna, 

festa julina, aldeia Guarani e outras atividades; 

15.07.2017 – Conferência Estadual dos Bancários; 

28.07.2017 a 30.07.2017 – Conferência Nacional dos Bancários; 

03.08.2017 – Abertura de reservas para o feriado Natal; 

04.08.2017 – Workshop de mídias sociais (inscrições até 28/07 – ingresso: 1 quilo de 

alimento não perecível); 

09.08.2017 – Encontro FUNCEF; 

24.08.2017 – Abertura de reservas para o feriado Ano Novo. 

 

O Sr. Presidente agradeceu a apresentação da Superintendente e deu continuidade 

ao próximo item da pauta: 

 

2. Aprovação do Regimento Interno 

 

O Sr. Presidente solicitou ao Secretário, Jair Marciéri Pimpinato, a leitura do 
Regimento Interno em vigência para que sejam discutidos possíveis destaques. 
 
O Conselheiro Laercio da Silva Pereira apresentou destaque no artigo 22, solicitando 
que fosse incluído um novo parágrafo: § 3º solicitar que sejam encaminhados aos 
Conselheiros(as), com antecedência de 10(dez) dias antes da Reunião, os balancetes 
e balanços do período para análise prévia. 
 
O Sr. Presidente Ivan Furtado diz ser contra a apresentação de balanços antes da 
auditagem e que todo e qualquer associado pode ter acesso aos balancetes, bastando 
para isso que formalmente o solicite. 
 
O Conselheiro Leandro de Oliveira Novaes reforçou a apresentação do destaque, 
independentemente de o balanço ter passado por auditoria. 
 
Após defesa da proposta pelo Conselheiro Laércio da Silva Pereira e do contraditório 
pelo Conselheiro Sérgio Soares da Costa, passou-se a votação, sendo contemplada 
a não inclusão de novo parágrafo (14 votos contrários, 11 votos a favor). 
 
Na sequência, colocada em votação, o Regimento Interno foi aprovado por 20 votos, 
havendo 5 abstenções.  
 
Após a aprovação do Regimento Interno foi solicitada a apresentação de moções. 
 
O Conselheiro Wilson Aparecido Ribeiro apresentou moção sobre a greve geral 
convocada para o dia 30 de junho de 2017: 
 
MOÇÃO PELA MANUTENÇÃO DA GREVE GERAL – 23 de junho de 2017. 

As Centrais Sindicais deliberaram pela realização de nova Greve Geral no dia 30 de 
junho de 2017, contra as reformas da Previdência e Trabalhista.  



3 

 

O Conselho Deliberativo da APCEF/SP entende que seria um erro desmarcar a Greve 
Geral. É preciso continuar a luta contra Temer, contra o Congresso Nacional e suas 
reformas e em defesa dos direitos trabalhistas e da aposentadoria. Por isso, 
deliberamos pela manutenção da Greve Geral. 
 

3. CONECEF 

 

O Sr. Presidente, Ivan Furtado abriu as inscrições para o debate acerca do 33º 
Congresso Nacional dos Empregados da Caixa Econômica Federal que realizar-se-á 
nos dias 30 de junho, 01 e 02 de julho de 2017. 
 
Laercio Rosa da Silva A Caixa cogita em estender mais uma vez, de maneira 
unilateral e autoritária, a GDP (Gestão de Desempenho de Pessoas) também aos 
empregados detentores de outras funções além das do nível gerencial. Entre outros 
problemas, o programa consiste em acordo individual entre o empregado e sua chefia 
em que o trabalhador se compromete a cumprir metas pré-estabelecidas.  
Em vez de aumentar o número de empregados para que possam cumprir sua função 
social à serviço da população, a Caixa não contrata e impõe a lógica de mercado, 
massacrando os empregados por resultados cada vez maiores. 
 
Leandro Tadashi Abe O Governo estuda reter parte do FGTS e a multa rescisória 
dos trabalhadores, demitidos sem justa causa e liberar posteriormente em 3 parcelas 
mensais. O pedido de seguro desemprego só será aceito após passado 3 meses sem 
conseguir outra colocação. 
 
Tiago Oliveira do Livramento Pelo normativo da GDP, a cada 6 meses os gestores 
serão avaliados e caso não consigam cumprir a meta determinada, perde-se a função. 
 
Thiago de Oliveira Mendonça A cobrança de metas aos detentores de função é 
monitorada pelo sistema e os demais empregados são cobrados pessoalmente pelos 
gestores. 
 
Laercio Rosa da Silva A GDP abre espaço para cobrança por metas abusivas, 
cabendo aos empregados se mobilizarem contra mais esse instrumento de assédio. 
 
José Roberto Batista Ferreira Na CEOPI, a meta é individual, contando inclusive 
com premiação aos empregados que a atingirem (01(um) dia de folga). 
 
Wilson Aparecido Ribeiro Salientou ser necessária discussão dentro do movimento 
a respeito do que ocorre no âmbito da FUNCEF. As denúncias sobre investimentos 
duvidosos em várias empresas, sobre negócios realizados entre a Fundação e a 
empresa pertencente ao Diretor eleito pelos empregados, a ingerência política do 
fundo, são motivos de preocupação entre os participantes. Torna-se imprescindível a 
apuração dos fatos mencionados, cabendo uma verificação minuciosa nas transações 
para certificar se houve algum tipo de irregularidade e, em sendo constatada, sejam 
os envolvidos devidamente responsabilizados. Nota-se falta de transparência nas 
informações do fundo de pensão. O balanço referente ao ano de 2017 ainda não foi 
publicado, gerando insegurança e preocupação, prejudicando os participantes. 
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Ivanilde Moreira de Miranda A APCEF/SP tem acompanhando ostensivamente e, 
juntamente com a FENAE, cobrado um posicionamento sobre os investimentos 
realizados pela Fundação, motivo dos questionamentos. A FUNCEF tem que 
apresentar o balanço anual até 31 de julho de 2017. Estão previstas duas reuniões (à 
tarde e à noite) para o dia 08 de setembro de 2017, após a divulgação do balanço, 
onde serão debatidos problemas da fundação. 
 
Sergio Soares da Costa Lembrou que a Diretora Ivanilde Moreira de Miranda 
juntamente com o Sr. Valmir Gongora (Economista da Subseção do DIEESE) 
realizou inúmeras reuniões com o propósito de informar sobre a FUNCEF, enfatizando 
questões como investimentos, déficit, prejuízo, equacionamento entre outras. 
 
Marcelo Lopes de Lima Comentou a respeito do novo equacionamento (7,86%) do 
REG/Replan Saldado referente ao déficit de 2015 a ser cobrado a partir de julho de 
2017. Somado ao equacionamento anterior, o desconto chegará a 10,64%. Para o 
REG/Replan Não Saldado, o equacionamento está previsto para o mês de agosto de 
2017. 
 
Valtair Aparecido Rosaboni Solicitou informações sobre a reversão do desconto por 
ocasião da greve realizada em 28 de abril de 2017, bem como das implicações 
funcionais. 
 
Marcos de Castro A orientação da Caixa era para ser registrada falta injustificada. 
Alguns gestores não seguiram a orientação e abonaram a falta, outros lançaram em 
compensação. A Caixa não teve como aferir a real quantidade de grevistas. Foram 
concedidas várias liminares para que não houvesse desconto nem falta injustificada. 
Na base sindical São Paulo, Osasco e Região a liminar foi expedida após o 
fechamento da folha de pagamento. 
O Ministério Público do Trabalho determinou que a Caixa devolvesse o valor 
descontado o que ainda não ocorreu. Espera-se que a Caixa regularize a situação na 
folha de julho/2017. 
 
Wilson Aparecido Ribeiro As entidades sindicais tem por obrigação defender os 
trabalhadores e não se omitir, notadamente neste atual momento em que o esforço 
tem que ser intensificado. Cabe demonstrar ao trabalhador, que o sacrifício de agora 
será insignificante comparado com o que virá, se o projeto das reformas trabalhistas 
e previdenciárias forem aprovadas pelo Congresso. 
 
Luiza Hansen Arruda dos Santos Projeto apresentado pelo Senador Roberto Muniz 
(PP/BA) abre a possibilidade de abertura dos bancos aos sábados. O PLS 203/2017 
começou a tramitar na Comissão de Assuntos Econômicos. A proposta revoga a Lei 
4178 em vigor desde 1962, que veta o funcionamento dos estabelecimentos de crédito 
aos sábados. 
 
Leandro de Oliveira Novaes Em sua Agência, os caixas não farão greve. Aderirão à 
“Campanha Junho Vermelho” e irão doar sangue. 
 
Ivan Furtado Existe uma antiga proposta de se fazer algumas reuniões do Conselho 
Deliberativo nos diversos espaços da Associação. Desta forma, a sugestão é a 
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próxima reunião, ser realizada no CECOM (Clube da Capital) no dia 05 de agosto de 
2017 (sábado). 
 
Ausências devidamente justificadas 

Ana Cristina Rodrigues Quintans  

Benedito Pereira de Matos  

Gilberto Macedo Kleber Hamada Sato  

Moacir Vendrame Bassan  

Sérgio Rodrigues 

Sonia Maria Siqueira da Silva Oliveira  

Vicente Paula Ferreira Filho 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Reunião e concluída a redação 

da presente Ata, que segue assinada por: 

 

 

 

 

 

Jair Marciéri Pimpinato  Sérgio Hideo Kaneko Ivan Furtado 

Secretario Vice-Presidente Presidente 


