
 

 
NOTA DE REPÚDIO 
 A APEA/SP repudia com firmeza a atitude anti-democrática adotada pelo presidente do Conselho 
Deliberativo da FUNCEF. Numa decisão unilateral e a revelia da forma prevista em nossa 
legislação, o presidente do CD, André Nunes, usou o Voto de Minerva para implantar mudanças no 
Estatuto da FUNCEF, contrariando o disposto no próprio Estatuto que vedava expressamente o 
uso do voto de Minerva em matéria de mudança Estatutária.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 
A principal dessas mudanças é a retirada do Quórum Qualificado, mecanismo que nos protegia nas 
decisões mais importantes, que alterem pontos como mudanças nos regulamentos dos planos, 
retirada do Patrocínio, investimentos em valor superior a 2% das reservas, exoneração de diretores 
e mudanças no próprio Estatuto.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Sem o Quórum Qualificado, a patrocinadora passa a ter poder total de mando no fundo de pensão, 
e poderá fazer valer sua vontade em toda e qualquer decisão.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Mesmo com ações judiciais já tendo algumas decisões positivas, mesmo com 
protestos,  manifestações e abaixo-assinados dos participantes e assistidos, o presidente do CD 
atropela os direitos daqueles que fizeram a FUNCEF com seu trabalho e com suas contribuições.
 
O desrespeito é sem medidas, uma vez que o Presidente do CD Sr. André Nunes usou a crise 
pandêmica, que nos fragiliza a tal ponto, que não temos como agir de forma mais incisiva, 
acionando politicamente, promovendo manifestação, nos impediu indiretamente de agir.KKKKK
A atitude teve como objetivo beneficiar exclusivamente a Caixa Econômica Federal, 
desconsiderando que a FUNCEF administra também o patrimônio dos assistidos que pagam a 
conta de todas as decisões adotadas pela FUNDAÇÃO.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
A APEA/SP manifesta sua total discordância com essas medidas, e tomará as iniciativas 
necessárias, de forma a proteger nosso patrimônio, acumulado em décadas de trabalho de todos 
os assistidos, justamente para garantir uma aposentadoria tranquila. Nosso futuro, e o futuro de 
nossas famílias, depende da boa governança na FUNCEF.   
 
Sabemos, pela experiência, que delegar poderes à Patrocinadora não traz resultados positivos aos 
participantes. 
 
Chamamos todos os associados a somar forças com a APEA.  
Mais do que nunca, a união é nossa arma. 
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