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                                                 Moção n°     /2020 – 27° GV.   

 

                                                                     

Moção de Repúdio a MP 995/2020 

do Governo Federal que autoriza a 

Caixa Econômica Federal à  

abertura de subsidiarias, a qual 

prevê uma restruturação que visa 

enfraquecer essa fundamental 

empresa pública que terá como 

efeito a extinção de suas 

superintendências e agências.   

 
 

 

Considerando o processo de reestruturação do Banco 

Público Caixa Econômica Federal o governo Bolsonaro por meio da Medida 

Provisória 995/2020, publicada no dia 07/08/2020, em edição extra do Diário 

Oficial da União, que permite à Caixa Econômica Federal criar novas 

subsidiárias, com a abertura de capital próprio, com o claro objetivo de 

desmontar e privatizar a estatal. 



 

 

  Viaduto Jacareí, 100 – 4° andar – sala 408 – Bela Vista – CEP: 01319-900. 
Fones: 3396-4351/4315 

Fax.: 3396 3960 

Considerando que o objetivo dos ataques que a instituição 

vem sofrendo primeiro com o fechamento de agencias em 2019 e agora com 

essa abertura de subsidiárias, visa abrir caminho para a sua privatização. 

Considerando que o processo de privatização contribui para o 

desemprego e precarização da relação de trabalho dos servidores públicos.   

Considerando que tal restruturação do Banco reduz seu 

tamanho e atuação social no mercado consequentemente diminui e enfraquece 

seu papel estratégico para o Brasil. 

Considerando que o enfraquecimento do Banco público nas 

execuções e financiamentos das politicas públicas, fato que afetará toda a 

sociedade.  

Considerando que todas essas medidas têm sido adotadas 

sem discussão com as representações dos trabalhadores e trabalhadoras, bem 

como a revelia  de toda sociedade. 

Considerando que o governo Bolsonaro não tem um projeto 

soberano de desenvolvimento para o Brasil e considera normal uma inserção 

subserviente do país na economia global. 

Considerando que essa abertura de subsidiária com capital 

próprio, admitirá inclusive a atuação de bancos privados nos financiamentos de 

programas sociais, fato que pode afetar a população mais vulnerável, com a 

aplicação de taxa de juros mais elevados.     
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Venho por meio desta MOÇÃO, repudiar veemente a MP 

995/2020, tal medida tem como objetivo desmontar  a Caixa Econômica e os 

bancos públicos, que são instrumentos estratégicos para o desenvolvimento 

econômico e social do país. 

REQUEREMOS a leitura em plenário, publicação do Diário 

Oficial e envio à Presidência da República e ao Congresso Nacional nosso 

REPÚDIO e o Manifesto em anexo, acerca dessa proposta de restruturação 

da Caixa Econômica Federal que visa tão somente seu desmonte e sua 

privatização. 

 

 

Sala das Sessões, 17 de agosto de 2020. 
                                                                      

 

Juliana Cardoso 

Vereadora 


