ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CPqD - APOS
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Prédio 9C - Sala 09029 – Campinas/SP-CEP 13088-902
CNPJ no 11.343.918/0001- 50
_________________________________________________________________________________________

ATA DA 12a REUNIÃO DA DIRETORIA DA APOS
I – DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 01 de junho de 2010, as 14h30
horas, na Sede provisória da Associação – Rodovia Campinas-Mogi Mirim, km
118,5 – P 9C – sala 09029;
II – PRESENTES: Francisco Roberto Carvalho Tavares, Elias Pinto da Silva;
Luiz Antonio Pereira, Nilda Zanetini e Veríssimo Pires Filho;
III – MESA: Francisco Roberto Carvalho Tavares e Elias Pinto da Silva,
respectivamente Presidente e Secretário;
IV – RESUMO:
a) Convênios Sistel: Conforme comunicado o acesso ao link Fale Conosco
institucional foi desativado pela Sistel, tendo em vista que a documentação
relativa ao registro da Ata da Assembléia não ficou pronta dentro do prazo
estabelecido pela Fundação. Após o registro a APÓS vai protocolar pedido para
o restabelecimento do link.
b) Balanço Financeiro, situação dos inadimplentes, módulo financeiro: A
Nilda apresentou as planilhas contendo a situação dos recebimentos das
contribuições e informou a existência alguns inadimplentes. Alguns inadimplentes
já foram contatados e outros serão contados pelos Diretores, visando o
cumprimento da obrigação estatutária. Quanto ao módulo financeiro ficou
decidido que a Nilda vai providenciar a especificação das necessidades, e, em
seguida, o assunto será discutido com o desenvolvedor.
c) Site: Será providenciada a retirada do Post-it sobre a Assembléia e colocado
outro de alerta relativo ao oferecimento de empréstimos por entidade
desconhecida, sem autorização e conhecimento APÓS
d) Cadastro dos Associados: Com a conclusão do sistema o Luiz Antonio vai
acessar diariamente e providenciar a atualização do cadastro, mandando um email ao associado acusando o recebimento da ficha cadastral. O Elias vai enviar
um e-mail a todos os associados solicitando o recadastramento tendo em vista
que o banco de dados está incompleto.
V - Plantões de Junho: Dia 8- Tavares; dia 15 – Não haverá Plantão; dia 22/6
– Elias; dia 29- Veríssimo.
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VI - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a
reunião e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi pelos presentes
assinada.
Campinas, 1º de junho de 2010.
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