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Mudanças no estatuto da Camed: AFBNB 
reafirma orientação pelo VOTO NÃO!

No período de 21 a 25 de novembro de 2016 a Camed 
realizará a segunda consulta ao corpo social acerca da pro-
posta de alteração no estatuto da Caixa médica. A votação 
se dá em segundo momento 
pelo fato de não ter sido alcança-
do o quórum mínimo – 2/3 dos 
votos – na consulta realizada em 
primeiro momento. 

Quando da primeira votação, 
a AFBNB encaminhou notificação 
extrajudicial à CAMED  na qual 
expôs todos os motivos que le-
vavam a entidade a ser contrária 
às alterações - justificativas essas 
apontadas por associados e ana-
lisadas pela diretoria da Associa-
ção com zelo e atenção, e con-
sideradas todas pertinentes. O 
foco da entidade está em fortale-
cer a CAMED e não em penalizar 
os associados.

Da mesma forma como pro-
cedeu antes do primeiro mo-
mento, a AFBNB procurou a dire-
toria da Camed para apresentar 
alguns pontos que julga neces-
sário ser considerados, que pela 
não observância dos mesmos, a 
entidade se posicionou contra a 
proposta e orientou pelo VOTO 
NÃO. Como não teve compre-
ensão por parte da Camed e do 
Banco, a Associação mantém o 
seu posicionamento, e reitera a orientação pelo voto con-
trário à proposta. 

É fundamental que os associados rejeitem a mudança 
ora em apreciação para que assim os seus anseios quan-
to à sobrevivência, à saúde e à democracia nos rumos da 
sua Caixa Médica sejam considerados, ou seja, para que os 
mesmos sejam reconhecidos como parte do processo não 
somente na hora de dar um veredicto, mas acima de tudo 
para a formulação, elaboração e  efetiva construção desses 
rumos. 

A propósito da questão a AFBNB relembra  que em 1992, 
da mesma forma, foi contrária a uma proposta de mudança 
estatutária que, entre outras intenções, pretendia excluir da 
CAMED quem se aposentasse e/ou  pedisse desvinculação 

da Capef. Na época, a Associação defendia a revisão total do 
Estatuto com ampla participação da base, da mesma forma 
como hoje está reivindicando.  (Foto)

 
Por que a AFBNB orienta        

o VOTO NÃO!
 
Às vésperas da eleição para 

alteração do Estatuto da CAMED, 
a AFBNB recebeu  diversas men-
sagens com dúvidas e questiona-
mentos de associados acerca do 
processo de votação da alteração 
do Estatuto da Caixa Médica. 

- A primeira, se refere ao prazo 
entre a divulgação do processo 
(05/08/2016) e o estabelecido para 
inicio da votação (31/08/2016), o 
qual era por demais exíguo, con-
siderando a extensão e complexi-
dade  das alterações, o impacto na 
Camed  e consequentemente nos 
associados, inclusive sem a obser-
vância do regramento estatutário, 
que é de sessenta dias para o caso.

- Vale lembrar que o período 
de votação foi prorrogado, mas já 
com o processo em andamento, o 
que por si só já deixa dúvida, haja 
vista significar casuísmo, inclusive 
por conveniência para permitir a 

abordagem da Caixa junto aos associados em plena vota-
ção. Incialmente seria de 21 a 31/08/2016, tendo ficado até 
09/09/2016.

- O Estatuto da Camed, em seu artigo 62, dispõe que 
“Os anúncios de convocação para eleições e para consul-
tas à Assembleia Geral serão divulgados com antecedência 
mínima de 60 (sessenta) dias em relação à data do evento, 
nos veículos de comunicação interna da Caixa, devendo ser 
obrigatoriamente remetidos a todos os associados de for-
ma personalizada”.

- O processo se deu (se dá) sem sequer haver uma comis-
são eleitoral constituída para esse fim, tanto para coordenar 
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o processo, quanto para coletar e apurar os votos, o que ex-
põe ainda mais a temeridade do procedimento.  

Além disso, algumas das modificações previstas na refe-
rida proposta não são satisfatórias no tocante ao que deve 
ser peculiar da Caixa Médica quanto aos interesses do qua-
dro social. Alguns exemplos:

 
- A extinção do Regulamento Geral de Auxílios (RGA), 

documento essencial para manter o quadro social informa-
do dos detalhes da operacionalização dos planos de saúde 
como: condições de associação, características dos planos, 
benefícios, participação financeira nas despesas, limites de 
cobertura, detalhes do processo de atendimento, rede cre-
denciada de médicos, dentistas e estabelecimentos volta-
dos para a prestação de serviços de saúde e reajustes das 
contraprestações, entre outros;

 
- A manutenção do voto de qualidade ou Voto de Mi-

nerva, instrumento retrógrado e arcaico, o qual não deveria 
existir, pois, além de não ser democrático poderá suscitar 
injustiça;

 
- O veto à participação no Conselho Deliberativo, Con-

selho Fiscal e Diretoria Executiva, do associado que esteja 
movendo judicial contra a Caixa, medida que exclui aqueles 
que reivindicam em juízo direitos que consideram legítimos, 
eximindo-os de discussões importantes no âmbito das ins-

tâncias de participação;

- A alteração do artigo 35 (alínea n) que restringe à ges-
tão da CAMED as decisões acerca de elevação da contribui-
ção. Tal medida vai na contramão do que se almeja que é 
manter e ampliar o poder de participação do corpo social.

 
- Na versão disponibilizada pela CAMED há alterações 

propostas que não foram destacadas no texto (em amarelo) 
- como outras o foram - o que pode induzir à não percepção 
das modificações na sua integralidade por parte dos asso-
ciados. 

 
Pelas razões expostas, a AFBNB solicitou à CAMED, mes-

mo antes da primeira consulta, o adiamento da votação 
pelo prazo de noventa dias (90), para cumprimento no dis-
posto no Estatuto e que instaurasse um novo processo de 
divulgação e participação dos associados, não tendo sido 
compreendida no seu pleito.

 Lamentavelmente, os motivos que levaram a AFBNB a 
se posicionar contrariamente na primeira votação perma-
necem, o que leva a entidade a orientar mais uma vez pelo 
voto contrário, pelo VOTO NÃO á alteração do estatuto da 
Camed. 

AFBNB, 30 anos ao lado dos trabalhadores

Gestão Autonomia e Luta

Opinião
“Afigura-se danosa, dentre outras alterações, a 

extinção pura e simples do Regulamento Geral de 
Auxílios, transferindo as informações que ali esta-
riam contidas para os contratos celebrados entre 
a Caixa e o Banco, contratos estes que jamais nos 
foram dados a conhecer. Na prática, a administra-
ção da Camed terá mais poder para adotar me-
didas que nem sempre consultam aos interesses 
do quadro social, como, por exemplo, a liberdade 
para fixar a tabela de preços dos planos de saúde 
e a administração dos benefícios sem regras bem 
definidas. 

Por outro lado, todas as proposições de peso 
apresentadas pelos associados foram sumaria-
mente ignoradas, revelando clara indisposição 
para o diálogo. Entre estas destacamos: a eleição 
de um dos diretores pelo quadro social; a extin-
ção do voto de minerva nas decisões do Conselho 
Deliberativo; a abertura de canais de participação 
dos associados por meio da AFBNB e AABNB, per-
mitindo-lhes um acompanhamento oportuno da 
situação administrativa, econômica e financeira da 
caixa.”

Marcelo Luz, Roberto Figueiredo, Paulo Afonso, 
Antônio Nogueira Filho e José Ribamar Mesquita 
(Aposentados e ex-diretores da Camed)

“A nosso ver a proposta de alteração do 
estatuto social da Camed está irregular por 
dois aspectos principais. O primeiro, diz res-
peito ao prazo de convocação para reforma 
do estatuto já que o artigo 62 estabelece 
prazo mínimo de antecedência de 60 dias 
para consultas a categoria. O fato é que a 
direção da CAMED começou a divulgar a re-
forma do estatuto dia 05/08 e iniciou a vota-
ção no dia 22/08, ou seja, foram menos de 
17 dias entre o anuncio das alterações e o 
processo de consulta aos associados. 

O segundo, diz respeito à comunicação 
aos associados. Desde o inicio a Camed não 
promoveu a divulgação da consulta de for-
ma personalizada conforme prevê o estatu-
to. Divulgou através de e-mails coorporati-
vos e de reuniões com pequenos grupos nas 
agencias, tudo aos sócios da ativa, deixando 
de fora boa parte dos associados idosos que 
não possuem e-mail coorporativo e muitos 
deles com dificuldade para acessar platafor-
mas digitais.Tudo isso viola literalmente o 
estatuto e por essa razão a eleição deve ser 
anulada.”

Luís Cláudio Silva (Advogado)

Opinião


