
APCEF/SP - ASSOCIAÇÃO DE PESSOAL DA CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL 

SÃO PAULO 
CONSELHO DELIBERATIVO  

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 27.04.2018 
 
 

Pauta: 
 
1           Informes: 
     1.1   Administrativos 
     1.2   FUNCEF  
     1.3   Saúde Caixa 
     1.4   Gerais 
2           Campanha Nacional dos Bancários 
3           Cotidiano Caixa e Conjuntura 

 
Constatado o quórum regimental, o Sr. Presidente do Conselho Deliberativo da 

APCEFSP cumprimentou os participantes dando início à reunião, contando com a 
presença dos seguintes Conselheiros(as): Ivan Furtado, Sérgio Hideo Kaneko, Jair 
Marciéri Pimpinato, Antônia Pinheiro, Sérgio Soares da Costa, Laércio Rosa da Silva, 
Tiago Oliveira do Livramento, Normando Kleber Xavier Alves, Ana Beatriz Lucato 
Cianflone, Edson Aparecido de Carvalho Junior, Wilson Aparecido Ribeiro, Laércio da 
Silva Pereira, José Roberto Batista Ferreira, Marcus Vinicius Ramalho, Leandro 
Tadashi Abe, Sérgio Rodrigues, Benedito Pereira de Matos, Carlos Eduardo Bighetti 
de Oliveira, Carlos Alberto da Fonseca, Daltro Marques Junior, Evanildo Pereira de 
Souza , Maricy Yolanda Callegari Defavari, Thiago de Oliveira Mendonça, Maria 
Aparecida Brandão Queiroz, Kleber Hamada Sato, Haydée Alves Martignoni; da 
Diretora de Relações Sindicais, Sociais e Trabalhistas Ivanilde Moreira de 
Miranda, do Diretor do Administrativo-Financeiro Leonardo dos Santos Quadros, 
da Superintendente Vanice Rodrigues Carvalho e do Economista subseção 
Dieese/ApcefSP/Fenae Valmir Gongora. 

Na sequência o S.r. Presidente Ivan Furtado encaminhou para votação a ata da 
reunião anterior realizada em 23.02.2018, sendo aprovada por 24 Conselheiros(as) 
havendo 01 abstenção. 

Em seguida foi apresentada e aprovada por todos a pauta da presente reunião. 
Contamos ainda com a presença do Sr. Jair Pedro Ferreira, presidente da 

Fenae que, em oportuno relato, discorreu sobre a nova legislação trabalhista, o golpe 
consumado, a reestruturação em curso na Caixa, a venda da Lotex, o interesse 
demonstrado pelos bancos privados em relação ao FGTS e outros ataques que tem 
como objetivo o desmonte da empresa. 

 
1          Informes: 
    1.1   Administrativos 
 
Com a palavra a Superintendente da Apcef/SP, Vanice Rodrigues Carvalho, 

especificando os eventos programados:  
01.05................Ato das Centrais Sindicais  
                         Praça da Sé a partir de 10:00 hs  
                         Praça da República a partir de 12:00 hs 



03.05................Assembleia dos empregados ativos da Caixa para eleição dos 
                         delegados ao Congresso Estadual                                                                                
                         Edifício Martinelli 
04.05 a 06.05...Feirão Caixa da Casa Própria 2018 
                         Parque Anhembi São Paulo 
08.05................Seminário e Ato em defesa das Empresas Públicas  
                         Lançamento do livro “Se é Público, é Para Todos”   
                         Congresso Nacional – Auditório Nereu Ramos a partir de 9:00 hs  
08.05................Abertura de reservas para o mês de julho 
                         Todas as colônias 
09.05................Assembleia dos empregados aposentados da Caixa para eleição  
                         dos delegados ao Congresso Estadual  
                         Sede Auditório 
09.05................APCEF de Portas Abertas “Especial Dia das Mães” 
                         Sede Auditório 
12.05................Congresso Estadual dos empregados da Caixa 
                         São Paulo 
12.05................Torneio relâmpago de xadrez 
                         Clube 
13.05................Corrida FENAE do Pessoal da Caixa/GRAAC 
                         Parque Ibirapuera 
13.05................Comemoração “Dia das Mães” 
                         Todas as colônias 
17.05................Reunião da Diretoria Executiva (prestação de contas  
                         01.04.2017 a 31.03.2018 
                         Sede Auditório 
18.05................Reunião do Conselho Deliberativo 
                         Sede Auditório 
19.05................Assembleia de prestação de contas (balanço de atividades e  
                         balanço patrimonial, renovação de operações de crédito) 
19.05 e 20.05...APCEF nos Passos da Cultura 
                         Excursão para Barra Bonita e Colônia de Avaré 
22.05................Abertura de reservas para o feriado de 7 de Setembro 
                         Todas as colônias 
26.05................Conferência Estadual dos Bancários 
                         São Paulo 
07.06 e 08.06...34º CONECEF – Congresso Nacional dos Empregados da Caixa    
                         Econômica Federal 
                         São Paulo 
08.06 a 10.06...Conferência Nacional dos Bancários 
                         Entrega da minuta, prevista para a 1ª quinzena junho 
                         São Paulo 
09.06................Festa Junina com o “Trio Ó do Forró” 
                         Clube 
10.06................Corrida FENAE do pessoal da Caixa 
                         Clube 
26.06................Abertura de reservas para o feriado de 12 de Outubro 
                         Todas as colônias 
29.06................Festa Junina dos aposentados 
                         Suarão 



01.07................Corrida FENAE do pessoal da Caixa 
                         Suarão 
14.07 a 21.07...Jogos FENAE 2018 
                         São Paulo 
Outras informações: 
. - O flat já está em pleno funcionamento, em sua diária inclui-se o café da manhã 

e o direito à vaga na garagem  
. - A sugestão da Conselheira Antônia Pinheiro em se criar “uma roda de leitura” 

foi encaminhada para apreciação da diretoria que a aprovou, devendo ser marcada 
brevemente reunião para o desenvolvimento do projeto. 

 
   1.2   Informes FUNCEF 
 
O Sr Valmir Gongora discorreu sobre o balanço da Funcef referente ao ano de 

2017 apresentando alguns quadros descritivos como aplicação dos recursos, 
rentabilidade, metas, déficits e equacionamento. A apresentação será enviada a todos 
os Conselheiros(as) através de e-mail. Nota-se alteração nos critérios para a 
contabilização do contencioso resultando em uma redução de R$ 1 bilhão na provisão 
para perda provável e consequentemente no resultado deficitário. A perda possível 
cresce significativamente, mas seu montante não é provisionado. Com referência ao 
equacionamento do déficit correspondente ao plano RegReplan não saldado houve 
quebra da paridade. Segundo projeções, o aposentado e o pensionista deverão 
participar com 19,52% de seu provento cabendo à patrocinadora l4,56% do 
equacionamento. Provavelmente teremos no mês de maio equacionamento no plano 
RegReplan não saldado e novo equacionamento no plano RegReplan. 

 
   1.3   Saúde Caixa 
A diretora Ivanilde Moreira de Miranda, membro eleita do Conselho de Usuários 

do Saúde Caixa mencionou diversos problemas de gestão do plano de saúde dos 
empregados: espera de até 3 meses por liberação de autorizações prévias, atrasos 
no reembolso, cobrança acima do teto, não desconto ou desconto incorreto de 
mensalidades, direcionamento restrito aos canais de atendimento eletrônico que 
atuam de forma precária, com insuficiência de pessoal agravada pelo processo de 
reestruturação. Os relatórios financeiros referentes aos anos 2016 e 2017 
reivindicados pelo Conselho de Usuários ainda não foram apresentados. O Saúde 
Caixa está figurando em primeiro lugar no ranking de reclamações da Agência 
Nacional de Saúde (ANS). O ofício circular 146/2018 do Ministério do Planejamento 
orienta as estatais a aplicar imediatamente as resoluções CGPAR 23/2018 que 
estabelece diretrizes e parâmetros para o custeio dos planos de saúde aos 
empregados. Os conselheiros eleitos integrantes do Conselho de Usuários 
subscreveram carta de repúdio à conduta que a gestão da Caixa vem apresentando 
ao desrespeitar, em diversas situações, o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). 

 
De comum acordo entre os Conselheiros(as) o subitem Informes Gerais foi 

anexado ao item Cotidiano Caixa e Conjuntura. 
 
2.   Campanha Nacional dos Bancários 
 
Leonardo dos Santos Quadros: anunciou algumas atividades pertinentes à 

campanha nacional dos bancários: plenárias nas regionais do sindicato entre 24 e 26 



de abril; assembleia no dia 03 de maio em que os empregados ativos irão eleger os 
delegados ao congresso estadual, assembleia dos aposentados no dia 09 de maio 
para eleição de delegados ao congresso estadual; congresso estadual dos 
empregados da Caixa no dia 12 de maio; conferência estadual dos bancários no dia 
26 de maio; Conecef nos dias 07 e 08 de junho; conferência nacional dos bancários 
nos dias 08 e 09 de junho ; entrega da minuta à Fenaban na primeira quinzena de 
junho. Diante da nova legislação trabalhista qual será o comportamento da Caixa e da 
Fenaban na campanha nacional? Apresentou quadro comparativo entre o modelo 
atual e o que pode ser implementado após as mudanças na legislação trabalhista, no 
novo estatuto e na resolução CGPAR. A apresentação será enviada a todos os 
Conselheiros(as). 

Marcos de Castro: acredita que a campanha desse ano ainda seja unificada e 
que na Caixa as causas econômicas ficarão em segundo plano; havendo destaque 
nos temas referentes a saúde caixa, reestruturação, verticalização, Funcef, Caixa 
100% pública, sendo nosso grande desafio mobilizar a categoria para que seja 
exercida forte pressão também contra o fechamento de agências, a precarização no 
atendimento e outras demandas. 

Laercio Rosa da Silva: o desafio é mostrar ao trabalhador que temos condições 
de resistir; em períodos anteriores conseguimos sobreviver. Nessa nova mobilização 
precisamos deixar claro que ela não se esgota na campanha nacional, temos que 
manter acesa a luta pois novos obstáculos virão.  

Wilson Aparecido Ribeiro: o desmonte do Saúde Caixa não é só do saúde 
caixa, ele atinge a própria empresa visto os ataques que a Caixa vem sofrendo como 
a restruturação, a verticalização, o leilão da Lotex, o desligamento de empregados 
sem a devida reposição, o que acarreta sobrecarga de trabalho, ocasionando um 
atendimento insatisfatório à população  que com frequência se irrita. O Saúde Caixa 
é fundamental principalmente para os aposentados. Precisamos contar também com 
a força dos aposentados em defesa da Caixa, das empresas públicas e para um 
projeto de país que vise a educação, a saúde, a moradia, o saneamento. Torna-se 
necessária uma unidade que extrapole o setor bancário, que não seja vinculada a 
partido político e que com a proximidade das eleições as utilize como forma de 
pressão. 

Laércio da Silva Pereira: se aplicada a reforma trabalhista, não haverá acordo 
trabalhista. A ultratividade pode atrapalhar a campanha salarial e sem o 
enfrentamento seremos derrotados pelo novo modelo de gestão em empresas 
públicas. 

Ivan Furtado: torna-se imprescindível uma análise apurada das propostas dos 
candidatos à próxima eleições que deverão ditar os rumos do Brasil que nós 
queremos, que deverão assumir compromissos com a nação, com a justiça social, em 
defesa da democracia, contra as ´privatizações que aniquilam nossa soberania, a 
favor da revisão da reforma trabalhista. 

Tiago Oliveira do Livramento:  a consequência dessas mudanças que vem 
acontecendo, principalmente no que diz respeito à reestruturação em que a Caixa não 
apresentou detalhes e à verticalização em que a empresa mudou o modelo de 
segmentação dos clientes, já se evidencia no rebaixamento e na perda de funções e 
no desmonte da instituição. Há de se perguntar: os gestores estão preparados a 
buscar nova profissão? 

Sérgio Soares da Costa: realmente vamos ter que pedir apoio aos 
aposentados. Precisamos fortalecer nossa mobilização, a luta é para agora. As 



reformas constantes do novo estatuto das estatais parecem que foram feitas sob 
medida para a Caixa. 

Antônia Pinheiro: a direção da Funcef ficou quatro anos em campanha, visando 
principalmente o voto dos aposentados que foram decisivos nessa eleição. Houve 
cerceamento à campanha das outras chapas. Erroneamente, os aposentados 
consideraram a chapa “Controle e Resultado” como a salvadora da pátria. Pelo 
envolvimento dos participantes da Funcef (menos de 50%), podemos considerar que 
mais da metade não demonstrou o devido interesse pela instituição. Precisamos trazer 
os aposentados para o nosso meio, mostrar que a realidade é outra. Com relação aos 
gerentes, a Fenag através de liminar conseguiu manter a função apenas para os 
associados das Agecef’s. 

Leonardo dos Santos Quadros: a Contraf também conseguiu liminar, válida 
para sua base, para que as funções sejam mantidas. 

 
Moções: 
 
Apresentada pelo Conselheiro Sérgio Soares da Costa, sendo aprovada por 11 

Conselheiros, havendo 02 votos contrários e 02 abstenções: 
 

Moção de Louvor                                                                                                        

Nós, membros do Conselho Deliberativo da Associação de Pessoal da Caixa 
Econômica Federal – São Paulo, em reunião realizada no dia 27 de abril de 2018, 
encaminhamos votos de louvor aos integrantes do Movimento dos Trabalhadores 
Sem-Teto (MTST) e da Frente Povo Sem Medo que ocuparam pacificamente na 
manhã de segunda-feira (16.04.2018) o apartamento triplex no Guarujá para 
denunciar a farsa judicial e contestar a condenação do ex-presidente Lula, divulgando 
imagens do imóvel que não apresentava nenhuma reforma, inexistindo o elevador 
interno bem como mobília e utensílios de luxo. A condenação de Lula, sem provas 
consistentes, em processo viciado conduzido com presunção de culpa foi uma 
condenação política e não jurídica, baseada em denúncia de testemunha que chegou 
a mudar o depoimento para se beneficiar de delação premiada. 
Que se faça justiça ao Presidente Lula, símbolo da esperança para milhões de 
brasileiros. 
 
3.   Informes Gerais e Cotidiano Caixa 
Sérgio Soares da Costa:  em sua unidade, através de informações prestadas pelos 
trabalhadores quando do recebimento do FGTS, nota-se significativo aumento na 
recontratação dos mesmos tanto como pessoa jurídica quanto do trabalho 
intermitente. 
 
Registramos as ausências devidamente justificadas dos Conselheiros(as): 
André Luís Prates de Menezes 
Daniel Cortinhas 
Gilberto Macedo 
James Tadeu Batalha de Góes 
Luiza Hansen Arruda dos Santos 
Moacir Vendrame Bassan 



Odineide Gaspar da Silva 
Vinicius de Oliveira 
                                                                                                                                                          
Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião e finalizada a 
redação da presente ata, que segue assinada por: 
 
 
Jair Marciéri Pimpinato         Sérgio Hideo Kaneko         Ivan Furtado                       
Secretário                                          Vice-Presidente                               Presidente                                               
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