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ATA DA 13a REUNIÃO DA DIRETORIA DA APOS
I – DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 05 de julho 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:
Balanço Financeiro, situação dos inadimplentes, módulo financeiro: A
Nilda fez uma explanação, apresentou as planilhas contendo a situação dos
recebimentos das contribuições e informou a existência alguns inadimplentes.
Ficou decidido que todos serão contatados para quitação das dívidas até a
próxima reunião. Caso as dívidas não sejam quitadas os associados serão
comunicados do cancelamento das respectivas inscrições. A Diretoria decidiu
isentar a associada Jane Kathie Pacheco Lemos do débito junto à Associação
desde que a mesma apresente comprovante de renda até a próxima reunião.
Considerando a necessidade custear pequenas despesas foi decidido que a
Tesoureira terá um caixa pequeno de valor até R$500,00. Ficou decido, ainda,
que o saldo positivo da conta corrente será aplicado de acordo com a melhor
opção de rentabilidade. A Nilda comunicou a Diretoria que no próximo dia
13/07/10 será realizada uma reunião do Conselho Fiscal com o objetivo de
analisar

as

contas

do

primeiro

semestre.

Quanto

ao

vencimento

da

trimestralidade e considerando que não houve tempo hábil para comunicar os
associados a Diretoria decidiu, em caráter de excepcionalidade, estender o
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prazo para pagamento com desconto até o dia 15/07/10. Quanto ao módulo
financeiro a Nilda comunicou que está em fase de especificação.
V - Plantões de Julho: Dia 13- Veríssimo; dia 20 – Luiz Antonio; dia 27 –
Nilda.
VI – A próxima reunião será realizada no dia 03/08/2010.
VII - 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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