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ATA DA 14a REUNIÃO DA DIRETORIA DA APOS
I – DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 03 de agosto de 2010, as 14h00
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 e Nilda Zanetin;
III – MESA: Francisco Roberto Carvalho Tavares e Elias Pinto da Silva,
respectivamente Presidente e Secretário;
IV – RESUMO:
a) Leitura da Ata anterior: Foi a leitura da Ata anterior e não tendo nenhuma
ressalva foi arquivada.
b) Convênios Sistel: O Tavares informou que finalmente as tratativas com a
Sistel foram concluídas e os convênios já estão em operação.

c) Desenvolvimento do Módulo Financeiro: Foi decidido que o Elias e a Nilda
vão marcar uma reunião com o Alex visando a elaboração do programa.
d) Empregados desligados do CPqD: Os empregados serão contatados pelo
Luiz Antonio que fará os convites para que sejam associados da APÓS.
e) Cadastro dos Associados: O Luiz Antonio reportou algumas dificuldades
relacionadas com a operação do cadastro. Ficou decidido que na reunião a ser
marcada com o Alex para tratar do Módulo Financeiro este assunto será
discutido.
f) Cobrança da trimestralidade: Alguns associados estão ainda em débito
com a Associação. Esses associados serão contados mais uma vez e não sendo
regularizada a situação os inadimplentes serão desligados conforme determina
o Estatuto Social. O Elias vai preparar um e-mail informando como os
associados deverão proceder para fazer a quitação do terceiro trimestre, como
proceder para implementar o desconto da contribuição diretamente do benefício
e, aproveitado a oportunidade, convidará os associados que ainda não fizeram o
recadastramento para que o façam o mais rápido possível.
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h) Processos de bi-tributação: A Nilda comunicou que teve sucesso no
processo judicial. Para melhorar nossos conhecimentos sobre o tema foi
convidado o Dr. Marcelo para fazer uma explanação sobe o assunto.
i) Planejamento para os próximos 2 anos: O assunto será objeto de
discussão em outra reunião. Por enquanto foi solicitado que as pautas sejam
elaboradas de modo a evitar debates de assuntos exclusivamente operacionais
que possam ser tratados diretamente com o Presidente. Fica, assim, reservado
mais tempo para discussão de assuntos estratégicos.

V - Plantões de Agosto: Dia 10/8 – Tavares; dia 17/8 – Elias; Dia 24/8 – Luiz
Antonio.

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, 05 de agosto de 2010.
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