
 

APCEF/SP - ASSOCIAÇÃO DE PESSOAL DA CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL 

SÃO PAULO 
CONSELHO DELIBERATIVO 

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 24.04.2019 
 

 
Informes 
   1. Administrativos 
   2. FUNCEF 
   3. Saúde Caixa 
   4. Gerais 
Pauta 

1. Cotidiano Caixa – balanço - privatização 
 
 
Constatado o quórum regimental, o Senhor Presidente do Conselho Deliberativo, 
Ivan Furtado saudou os participantes, dando início à Reunião, que contou com  
a presença dos Conselheiros: Ivan Furtado, Sérgio Hideo Kaneko,  Jair Marciéri 
Pimpinato, Moacir Vendrame Bassan, Laercio Rosa da Silva, Silas Henrique da 
Silva, Benedito Pereira de Matos, Normando Kleber Xavier Alves, Carlos 
Eduardo Bighetti de Oliveira, Sérgio Rodrigues, Sérgio Soares da Costa, Thiago 
de Oliveira Mendonça, Maria Aparecida Brandão Queiroz, Marcus Vinicius 
Ramalho, Vinicius de Oliveira, Gilberto Macedo, Antonia Pinheiro, Valtair 
Aparecido Rosaboni, Diogo Portugal Pudles, Tiago Oliveira do Livramento, 
Maricy Yolanda Callegari Defavari, Dinilza Nascimento Correia, José Roberto 
Batista Ferreira, Leandro Tadashi Abe, Odineide Gaspar da Silva, Leandro de 
Oliveira Novaes, Laércio da Silva Pereira; do Diretor Administrativo-
Financeiro Leonardo dos Santos Quadros; da Superintendente Vanice 
Rodrigues Carvalho; do Coordenador da Assessoria Sindical Marcos de 
Castro e do Economista da Subseção do DIEESE/APCEFSP/FENAE Valmir 
Gongora. 
 



 

Na sequência, o Sr. Presidente Ivan Furtado solicitou aos presentes fosse 
votada a Ata da Reunião anterior (realizada em 15.02.2019), sendo aprovada 
por unanimidade. 
 
Ato contínuo, foi solicitado ao Secretário Jair Marciéri Pimpinato a leitura da 
pauta, ocasião em que o S.r. Presidente solicitou fosse alterada para: 
 
Informes 
   1. Administrativos 
   2. FUNCEF 
   3. Balanço Caixa 
   4. Saúde Caixa 
   5. Gerais 
Pauta 

1. Cotidiano Caixa – privatização 
 
Informes Administrativos 
 
Compartilhados pela Superintendente Vanice Rodrigues Carvalho: 
     . eventos programados 
     . flat 
     . obras subsede Bauru 
     . IPTU 
 
Eventos programados: 
25.04.2019 – abertura da reserva Campos do Jordão (período 22 a 31/07/2019) 
26 e 27/04/2019 – inspira FENAE em Belo Horizonte/MG 
27 e 28/04/2019 – torneio futebol society no Clube 
30.04.2019 – APCEF passos da cultura “Farol Santander” na Capital 
01.05.2019 – Dia do Trabalhador – manifestação no Anhangabaú 
04.05.2019 – 1º Open de Tênis da APCEF/SP no Clube 
04.05.2019 – APCEF em Movimento – 112 anos – em Santos no SESI 
08.05.2019 - APCEF passos da cultura “Farol Santander” na Capital 
09.05.2019 – dia de luta “privatização da Lotex” 
11.05.2019 – torneio futebol society no Clube 
11.05.2019 – 2º torneio relâmpago de xadrez no Clube 



 

11.05.2019 – seminário sobre Previdência no Novotel Jaraguá na Capital 
12.05.2019 – corrida FENAE GRAAC no Parque Ibirapuera/SP 
22.05.2019 – reunião Diretoria Executiva na Sede 
24.05.2019 – reunião Conselho Deliberativo na Sede 
24.05.2019 – APCEF Portas Abertas “Noite Italiana” no Clube 
25.05.2019 – Assembleia de prestação de contas no Clube 
25.05.2019 – APCEF em Movimento – 112 anos – no Clube 
01 a 30.06.2019 – Colônia de Ubatuba fechada para manutenção 
01.06.2019 – Festa Junina APCEF/SP no Clube 
09.06.2019 – Corrida FENAE no Clube 
12.06.2019 – Corrida FENAE no Clube 
13.06.2019 – APCEF nos Passos da Cultura – Templo Luz do Oriente e Sitio      
                      Nakahara em Mogi das Cruzes 
15 e 16.06.2019 - CONECEF 
28.06.2019 – Festa Junina Aposentados na Colônia de Suarão 
29.06.2019 – APCEF nos Passos da Cultura – Parque Reserva Ecológica de  
                      Juréia – Suarão 
30.06.2019 – Corrida FENAE em Suarão 
 
Flat 
A APCEF/SP adquiriu um novo flat para atender aos associados na região da 
Avenida Paulista situado à Rua Bela Cintra 
Escritura firmada em 11.03.2019 
Disponibilidade a partir de junho/2019 
 
Obras Subsede Bauru 
Obras em andamento: 
Casa de máquinas – assentamento do piso 
Piscina infantil – obras em curso 
Piscina recreativa – assentamento de pastilhas 
Piscina semi-olímpica – obras em curso 
 
IPTU 
Reconhecimento imunidade tributária exercícios 1997, 1998 e 2002 
 
 



 

 
Informes FUNCEF 
 
O Sr Valmir Gongora discorreu sobre os Planos FUNCEF exercício 2018: 
 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
                        Balanço Caixa 
 
O s.r. Valmir Gongora discorreu sobre os resultados e indicadores do ano de 
2018:  
Lucro líquido 
Variações significativas: tarifas, devedores duvidosos, despesas 
de pessoal, adjudicados 
Participação no mercado e operações de crédito 
Estrutura: agências, número de empregados, clientes e canais de 
atendimento 
 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

    



 

Após a crise de 2008, os bancos privados restringiram o crédito, cabendo aos 
bancos públicos ocuparem o espaço e expandirem substancialmente suas 
operações. No governo Temer a orientação aos bancos estatais foi a de 
desacelerarem; cabendo ao atual governo impulsionar o enfraquecimento das 
instituições públicas favorecendo o sistema financeiro privado. 
 
 
Informes Saúde Caixa 
 
Apresentação feita pelo Diretor Administrativo-Financeiro Leonardo dos Santos 
Quadros: 
Algumas considerações sobre o Saúde Caixa, o Acordo Coletivo de Trabalho, a 
CGPAR 23, Resultados Acumulados, Superávit, Relatório Atuarial, Previsão, 
Déficit Projetado 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Alguns indicadores como a quantidade e o valor que ultrapassaram o teto de 
contribuição não foram fornecidos e esses dados são importantíssimos  para que 
se avalie o equilíbrio do plano, adequando-o caso seja necessário. Pelo atual 
acordo coletivo, provável reajuste só deverá ocorrer no ano de 2020. A próxima 
reunião do Grupo de Trabalho Saúde Caixa está prevista para junho/2019. 

 

Informes Gerais e Cotidiano Caixa 

 

Leonardo dos Santos Quadros: informou sobre a audiência pública em defesa 
dos bancos públicos ocorrida na cidade de Araraquara com a presença do 



 

prefeito, vice-prefeito, vereadores e população sendo muito bem recebidos. 
Mencionou também as atividades feitas semanalmente em conjunto com o 
Sindicato em defesa da Caixa e contra a reforma da previdência. 

Laercio da Silva Pereira: o projeto do presidente Bolsonaro e sua equipe é 
enfraquecer os bancos públicos e com isso transferir recursos para os bancos 
privados, sendo a reforma da previdência, que já está sendo negociada no 
Congresso (toma lá dá cá) através de emendas parlamentares, projetada em 
sistema de capitalização, mecanismo perverso em que cada trabalhador 
contribui apenas para si mesmo, um exemplo de como os banqueiros irão se 
beneficiar dessa “nova previdência”. Há grande descontentamento entre a 
população e tudo indica que vai piorar. As entidades devem se mobilizar para 
que tenhamos uma grande participação no 1º de Maio unificado. No dia 9 de 
maio, data marcada para a realização do leilão Lotex, torna-se necessária uma 
grande manifestação na bolsa de valores envolvendo a Apcef, o Sindicato, as 
entidades dos aposentados, os delegados sindicais. 

Leandro de Oliveira Novaes: apesar do acordo assinado em 2017, com 
duração de 2 anos, e de que neste ano não haverá negociação, a Apcef deve 
iniciar a campanha para 2020 fazendo um trabalho de mobilização e 
conscientização, um trabalho mais detalhado, mais cuidadoso. 

Tiago de Oliveira do Livramento: as reuniões nas unidades, o trabalho de 
conscientização, já estão sendo realizados em âmbito nacional. 

Marcos de Castro: reuniões estão sendo realizadas semanalmente em defesa 
da Caixa pública. O governo está apostando tudo na reforma da previdência para 
depois investir contra as estatais, privatizando-as. O congresso, tudo indica, 
aprovará as medidas malévolas. A reforma da previdência não pode ocorrer, 
para isso o país tem que parar. A embate na Caixa pode ocorrer independente 
do acordo por 2 anos, não inviabilizando inclusive uma greve. 

Ivan Furtado: é importante conversar com os bancários da caixa sobre a 
presença e a importância da instituição em todos os recantos do país, o banco 
público é fundamental na vida dos brasileiros. Hoje o principal objetivo é a não 
aprovação da PEC 6/2019 o que conseguiremos com uma grande mobilização 
e atividades públicas junto com os movimentos sociais e centrais sindicais, 

1. Marcus Vinicius Ramalho: a crise na caixa se instalou, falta empregados, o 
trabalho não é valorizado, a área tecnológica é deficiente, o fechamento de 
agências é iminente, está se perdendo mercado para os bancos privados. A 
Apcef deve tomar a frente do movimento, apesar de à diretoria não interessar o 
confronto direto com o sindicato que, como sempre, está deixando muito a 
desejar. A reforma da previdência foi aprovada na Comissão de Constituição e 
Justiça; agora está sob apreciação na comissão especial e que para conseguir 
seu intento o governo estará propenso às negociações, liberando emendas 
parlamentares e outras vantagens aos congressistas. É importante o papel da 
Caixa na sociedade, mas o mais importante é arregimentar as pessoas num 
encontro entre os empregados que pode ser inclusive em final de semana. Do 
contrário em pouco tempo a Caixa será outra.  



 

Sérgio Soares da Costa: constantemente criam-se factoides, fatos ou notícias 
forjadas com o intuito de atrair a atenção da opinião pública e ao mesmo tempo 
são adotadas medidas convenientes ao governo de plantão, que normalmente 
são lesivas à sociedade.  
 
Antônia Pinheiro: com referência à proposta da reforma da previdência, solicita 
maiores informações sobre o sistema de capitalização. 
 
Leonardo dos Santos Quadros: a PEC 06/2019 inova ao criar, via lei 
complementar de iniciativa do Poder Executivo, o sistema de capitalização que 
em tese pode ser alternativo ao Regime Geral da Previdência Social. As 
empresas forçarão os novos empregados a aderirem a esse novo sistema que 
funcionará na lógica do “cada um por si”, cada pessoa contribui para si mesma; 
quando chega a hora de se aposentar, a pessoa só recebe o que conseguiu 
guardar.  
 
PROPOSTA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA APCEF/SP Á DIRETORIA 

Este Conselho Deliberativo reunido em 24/04/2019, debatendo a  
conjuntura no Brasil e a política do governo que prepara a reforma da 
previdência e as privatizações, em particular a da Caixa, entende ser 
necessária ampliar a mobilização da classe trabalhadora ao mesmo tempo 
que cresce o descontentamento da população com a situação de 
desemprego e ataque às suas condições de vida. 

Por isso conclamamos a entidade a incentivar a participação dos 
empregados nas manifestações indicadas para o 1º de Maio, unificadas às 
Centrais Sindicais.         

Propõe ainda postular às entidades sindicais dos bancários, em particular à 
APCEF/SP, à FETEC e ao Sindicato dos Bancários de SPaulo que promovam 
um grande dia de lutas no dia 09 de maio, dia marcado para o leilão da Lotex 
e que para esse dia seja solicitada a liberação dos delegados sindicais para 
que realizem manifestações em frente às Superintendências. 

Recomenda também que essa Diretoria convide os aposentados bem como 
as instituições APEA e UNEI a participarem ativamente das manifestações 
previstas para o dia 09 de maio. 

Proposta aprovada por unanimidade. 

 

 



 

MOÇÃO DE REPÚDIO Á EXECUÇÃO OCORRIDA NO RIO DE 
JANEIRO PROMOVIDA POR MILITARES DO EXÉRCITO 

 

Nós, membros do Conselho Deliberativo da APCEF/SP em reunião 
realizada em 24.04.2019, repudiamos veementemente o 
assassinato do músico Evaldo Santos Rosa e do pedestre Luciano 
Macedo perpetrado por militares do exército no dia 07.04.2019 n 
a cidade do Rio de Janeiro. 

Na ocasião foram disparados mais de 80 tiros que acertaram o 
carro da família que se dirigia a um chá de bebê. No carro estavam 
além do motorista Evaldo, sua esposa, o sogro, o filho e uma 
amiga da família. 

A intervenção militar no Rio de Janeiro foi encerrada em 
31.12.2018, mas seu legado de abusos e violência contra o povo 
pobre e negro continua, ao mesmo tempo que a milícia carioca se 
fortalece. 

Não à toa, Flavio Bolsonaro empregava em seu gabinete 
milicianos do “escritório do crime” e seus parentes, dentre eles 
Fabricio Queiroz que em um ano movimentou R$ 1,2 milhões. 

A Divisão de Homicídios (DH) da Polícia Civil do Rio de Janeiro 
encontrou 117 fuzis do tipo M-16, na casa de um amigo do policial 
militar Ronnie Lessa no Méier, na Zona Norte do Rio. De acordo 
com investigações da DH e Ministério Público, Lessa foi 
responsável por atirar na vereadora Marielle Franco e no 
motorista Anderson Gomes no dia 14 de março de 2018.  

O crime organizado está no asfalto e não na favela. 

Moção aprovada por unanimidade. 

 

 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/03/12/policia-prende-suspeitos-pelos-assassinatos-da-vereadora-marielle-franco-e-anderson-gomes.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/03/12/policia-prende-suspeitos-pelos-assassinatos-da-vereadora-marielle-franco-e-anderson-gomes.ghtml


 

Ausências justificadas: 

Ana Beatriz Lucato Cianflone                                                                                  

Ana Cristina Rodrigues Quintans                                                                    

André Luís Prates de Menezes                                                                                  

Carlos Alberto da Fonseca                                                                                       

Evanildo Pereira de Souza                                                                                     

Luiza Hansen Arruda dos Santos                                                                             

Sonia Maria Siqueira da Silva Oliveira 

 

Nada mais havendo a ser abordado, o S.r. Presidente Ivan Furtado encerrou 
a reunião, sendo finalizada a redação da presente ata que segue assinada 
por 

 

 

Jair Marciéri Pimpinato           Sérgio Hideo Kaneko             Ivan Furtado     
Secretário                                  Vice-Presidente                      Presidente  

 

 

                                                                                         

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


