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ATA DA 18a REUNIÃO DA DIRETORIA DA APOS

I – DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 01 de fevereiro de 2011, às
14h00 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 e Nilda Zanetini;
III – MESA: Francisco Roberto Carvalho Tavares e Elias Pinto da Silva,
respectivamente Presidente e Secretário;
IV – PAUTA/DECISÕES:
1.

Leitura da Ata anterior: Feita a leitura da Ata anterior e não
tendo nenhuma ressalva foi devidamente arquivada.

2.

Planejamento para 2011: Os temas estão sendo analisados.

3.

Bi-tributação: O Tavares fez vários comentários sobre o
credenciamento de profissionais para atuar em nome dos
associados. As informações complementares, tais como endereço,
telefone, etc. estão no site.

4.

Desenvolvimento do Módulo Financeiro: O
concluído e testado, ficando este assunto encerrado.

5.

Empregados desligados do CPqD: O Luiz Antonio comunicou
que vai continuar os contatos por telefone.

6.

Cadastro dos Associados: O Luiz Antonio reportou que alguns
associados ainda não atualizaram os respectivos cadastros, mas
continuarão a ser contatados.

módulo

foi
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7.

Pagamento da trimestralidade: A Nilda apresentou relatório
informando a situação dos pagamentos, no qual foram
constatados 10 inadimplentes.

8.

Situação e Balanço Financeiro: A Nilda apresentou a situação e
o balanço financeiro.

9.

Assuntos Gerais: a) Foi apontada a necessidade de criação de
mecanismos de enviar mensagens aos aniversariantes, b) enviar
correspondências para quem não acessa o nosso site na internet
e, c) dar sequência ao assunto já discutido sobre a criação de um
jornal da APÓS. Quanto às mensagens aos aniversariantes o Luiz
Antonio deverá falar com o Alex para estabelecer os
procedimentos. Sobre o envio de correspondências para quem
não acessa o site fica de certa maneira prejudicado porque não se
sabe quem acessa ou não acessa. Quanto ao jornal o Elias vai
providenciar o primeiro e vamos buscar entre os associados
alguém que possa ajudar nesse trabalho.

10.

Em seguida foram colocados para discussão os seguintes
assuntos: d) situação da colega Conceição que se encontra
afastada por motivo de doença, e) proposta do Alex sobre o logo
da APÓS e, f) novo layout para o nosso site. Quanto ao primeiro
assunto será conduzido pelo Tavares que manterá contato com a
Conceição. Sobre o logo é pretensão da Diretoria lançar um
concurso entre os associados, no qual eles poderão decidir em
manter o atual ou propor um novo. Quanto ao site o Elias vai
providenciar uma nova página e nova estrutura do conteúdo para
enviar ao Alex.

11.

Assembléia Geral 2011 Foi fixada a data para o dia
12/04/2011, devendo o Elias formalizar pedido à Telecamp para
uso do clubinho. Foram apresentadas as minutas das Alterações
Estatutárias, Edital de Convocação e Roteiro da Assembléia, que
deverão se analisadas pelos presentes.

V - Plantões de Fevereiro: Dia 08/02 – Luiz; dia 15/02 – Tavares, e
22/02 - Elias.
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VI – Próxima reunião: 01/03/2011.

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, 01 de fevereiro de 2011.
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