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ATA DA 17a REUNIÃO DA DIRETORIA DA APOS

I – DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 09 de novembro de 2010, às
14h15 horas, na Sede provisória da Associação – Rodovia CampinasMogi Mirim, km 118,5 – P 9C – sala 09029;
II – PRESENTES: Francisco Roberto Carvalho Tavares, Elias Pinto da
Silva; Luiz Antonio Pereira, Veríssimo Pires Filho e Nilda Zanetin;
III – MESA: Francisco Roberto Carvalho Tavares e Elias Pinto da Silva,
respectivamente Presidente e Secretário;
IV – PAUTA/DECISÕES:
a) Leitura da Ata anterior: Feita a leitura da Ata anterior e não tendo
nenhuma ressalva foi devidamente arquivada.
b) Planejamento para os próximos dois anos: O assunto será
analisado oportunamente.
c) Desenvolvimento do Módulo Financeiro / Problemas na
hospedagem do site: O módulo foi concluído e os testes continuam,
devendo entrar em operação brevemente. No que diz respeito ao site
ficou decidido que, para dar maior garantia de segurança de dados, o
Alex vai fazer a hospedagem do nosso site e providenciar a
restauração dos e-mails e outros arquivos danificados por invasores
não autorizados.
d) Empregados desligados do CPqD e relação dos aposentados
pelo PBS-A: O Luiz Antonio comunicou que vai continuar os contatos.
e) Resultado da reunião com advogados sobre bi-tributação:
Compareceram à reunião o Tavares, Luiz Antonio e o associado Dr.
Paulo Pelegrino. O assunto foi amplamente debatido e ao final ficou
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decidido que esse escritório de advocacia fará uma minuta de
correspondência a ser enviada aos associados, informando que existe
mais uma opção para escolha de profissionais, ficando claro que a
APÓS não faz indicação de nenhum escritório ou profissionais que
estejam interessados e patrocinar ações de bi-tributação. A
responsabilidade da APÓS restringe-se a informar aos associados os
profissionais que atuam neste segmento, cabendo aos mesmos decidir
pelo escritório de sua exclusiva confiança e conveniência.
e) Cadastro dos Associados: O Luiz Antonio reportou algumas
dificuldades tendo em vista alguns associados ainda não atualizaram
os respectivos cadastros.
f) Pagamento da trimestralidade: Ficou decidido que o Veríssimo vai
enviar uma carta a todos associados sobre os procedimentos para
desconto em folha. Juntamente com a carta será enviado um
envelope selado para facilitar o retorno da autorização de desconto
em folha. O Elias vai preparar a minuta da carta e o Luiz Antonio
providenciará a relação dos associados com seus respectivos
endereços.

f) Situação e Balanço Financeiro: A Nilda apresentou a situação e o
balanço financeiro da Associação, demonstrando que a entidade
possui uma situação bastante equilibrada.
g) Notícias Gerais: Tavares relatou os pontos principais da reunião
realizada com o Presidente do CPqD e Diretoria de Administração para
tratar de vários assuntos relacionados com o acompanhamento das
atividades da Sistel.
V - Plantões de Outubro: Dia 16/11 – Luiz; dia 23/11 – Veríssimo e
30/11 - Nilda.
VI – Próxima reunião: 07/12/2010.

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CPqD - APOS
Rodovia SP-340 (Campinas / Mogi – Mirim), km 118,5
Prédio 9C - Sala 09029 – Campinas/SP-CEP 13088-902
CNPJ no 11.343.918/0001- 50
_________________________________________________________________________________________

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, 09 de novembro de 2010.
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