ATA DA 8ª (oitava) REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO DOS
APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CPqD – APÓS - APRECIAÇÃO DOS DADOS REFERENTES
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO E CONTÁBIL DE 2011.
Presentes: Sr. David Pachiega, Sr. Eleazar de Moraes e Sr. Roberto Braída Junior. Reunião
realizada no dia 10 de março de 2011 (sábado), às 14 horas na residência do Sr. Eleazar de
Moraes, localizada na Rua: São Bento do Sapucaí, 386 Jardim Nova Europa, cidade de
Campinas, São Paulo. Nesta reunião o Conselho fez uma análise dos relatórios finais do
Exercício de 2011 apresentados tais como: Balancete de Verificação, Demonstração de Receitas
e Despesas e Demonstração de Superávit ou Déficit. Em função desta análise segue os
comentários: A Associação teve no período de janeiro a dezembro de 2011 receitas de
contribuições no valor total de R$ 21.692,00 e R$ 2.452,00 de receitas de juros de aplicações
financeiras totalizando R$ 24.144,00. No mesmo período foi apurado R$ 19.885,00 de superávit
contábil, que corresponde a 92% das receitas de contribuições do período analisado. A
Associação apresenta no seu ativo disponível saldo de R$ 38.377,00 em aplicações financeiras,
que correspondem respectivamente a R$ 6.000,00 proveniente do exercício de 2009, R$
14.000,00 do exercício de 2010, e R$ 15.000,00 do exercício de 2011, mais R$ 3.377,00 de
receitas de aplicações financeiras em CDB/RDB no período de 2009 a 2011. O superávit de valor
elevado em relação aos baixos custos operacionais só está sendo possível porque a APOS tem o
apoio do CPqD no tocante à cessão de sala para uso administrativo, ramal telefônico e consumo
de energia elétrica. O Conselho Fiscal propõe que a Diretoria Executiva comece a pensar em
planos alternativos para o futuro, pois não sabemos até quando a Presidência do CPqD vai ceder
esse espaço sem à devida cobrança de aluguel por M2 cedido. Informamos finalmente que o
Conselho Fiscal aprovou a documentação bem como os Relatórios apresentados no período de
janeiro a dezembro de 2011.
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