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ATA DA 15a REUNIÃO DA DIRETORIA DA APOS
I – DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 31 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 devidamente arquivada.
b) Reunião com Advogado sobre bitributação: O Dr. Marcelo compareceu à
APOS e apresentou as explicações sobre os direitos dos aposentados
relativamente ao recolhimento indevido do Imposto de Rendas.
Considerando que o assunto é complexo e a situação varia de contribuinte
para contribuinte ficou decidido que o Sr. Marcelo atenderá os interessados
em seu escritório. Serão formados grupos para facilitar as explicações sobre
o assunto. O Dr. Marcelo enviará um documento para ser publicado no Site
e enviado por e-mail aos associados da APÓS, informando os telefones e
endereço para contato.

c) Planejamento para os próximos dois anos: Vários itens foram
apresentados e discutidos. Cada item será avaliado do ponto de vista da
viabilidade técnica, econômica e estratégica, visando o estabelecimento de
cronograma de implantação.
d) Leitura e assinatura das Atas das Reuniões anteriores e divulgação
no site: O Elias apresentou as informações relativas a sequência numérica e
tomará as providências para divulgação no site.
e) 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: Apesar das dificuldades de localização e
aparente desinteresse os empregados continuarão a ser contatados pelo Luiz
Antonio que fará os convites para que sejam associados da APÓS.
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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: Ficou decidido que os inadimplentes que
foram contatados durante esse ano serão excluídos em outubro, caso não
regularizem as suas mensalidades até aquele mês.

h) Comunicado sobre a próxima semestralidade: O texto do comunicado
será elaborado pelo Elias e depois será enviado à Nilda e ao Veríssimo. Feitas as
correções o texto será enviado aos Associados.
i) Situação e Balanço Financeiro: A Nilda apresentou a situação e o balanço
financeiro da Associação.

V - Plantões de Setembro: Dia 14/9 – Veríssimo; dia 21/9 – Luiz Antonio; Dia
29/9 – Nilda.

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, 31de agosto de 2010.

Francisco Roberto Carvalho Tavares

Elias Pinto da Silva
Luiz Antonio Pereira

Nilda Zanetin

