
 

 
 

 

Londrina, 09 de dezembro de 2015. 
 

 
 

À  
Câmara de Vereadores de Londrina 

Exmas Vereadoras 
Exmos Vereadores 

 
 

 
Em razão dos debates suscitados na Audiência Pública de 

15/09/2015, que tratou da situação do Funcef, o Sindicato informa as 
ações já encaminhadas até o momento, conforme segue abaixo. 

 

- Publicamos um material específico sobre o Funcef, distribuído aos 
bancários e bancárias da Caixa Econômica Federal, na semana 

seguinte da realização da Audiência Pública. 
 

- Com data base em 1º de setembro, a categoria bancária iniciou as 
negociações com os patrões no dia 11/08/2015. Nas Minutas 

Específicas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, 
aprovadas em assembléia, constam reivindicações sobre os Fundos 

de Pensão. 
 

- Na Minuta do Banco do Brasil, a cláusula 18, no seu caput e seus 35 
parágrafos, trata das reivindicações dos funcionários a respeito da 

gestão da Previ. Segue em anexo. 
 

- No caso da Caixa Econômica Federal, a Minuta apresenta um 

capítulo próprio sobre a gestão da Funcef. Segue em anexo. 
 

- Entretanto, ao término da Campanha Salarial, não houve avanços 
nos debates sobre os Fundos de Pensão, que continuam a ser 

discutidos nas mesas permanentes de negociação. 
 

- Promovemos no dia 02 de dezembro último, um debate sobre 
Fundos de Pensão, com a presença de José Ricardo Sasseron, vice 

presidente da Anapar (Associação Nacional dos Participantes de 
Fundos de Pensão).  

 
 

 
 



 

 
 

 

 
- Neste debate, informamos aos presentes sobre o Projeto de Lei 

Complementar – PLP 84/2015 que, na nossa avaliação, contempla 
uma série de questões que precisam ser alteradas na lei, e que vem 

ao encontro daquilo que foi debatido na Audiência Pública do dia 
15/09. O Sindicato apóia esse Projeto de Lei que segue em anexo, 

para conhecimento dos nobres Vereadores e Vereadoras. 
 

- O Sindicato promoverá uma reunião no dia 15/12/2015, para tratar 
da criação do comitê em defesa do Funcef. 

 
- Além das atividades supra citadas, o Sindicato continua a realizar, 

como sempre fez, eventos que dizem respeito aos diversos Fundos de 
Pensão existentes na categoria bancária: Previ, Funcef, Funbep, 

Banesprev, dentre outros. Inclusive, uma das principais 

reivindicações é a inclusão de todos os integrantes da categoria em 
Fundos de Pensão. 

 
Sendo só para o momento, nos colocamos à disposição. 

 
 

 
 

 
 

Regiane Portieri 
Presidenta 

 
 

 

 
 


