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ATA DA 21a REUNIÃO DA DIRETORIA DA APOS

I – DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 04 de maio 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, Antonio Nadir Dei Santi e Verissimo Pires
Filho;
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. Notícias da reunião APÓS/CPqD/SISTEL: A reunião ocorreu com
a presença do Diretor de Seguridade da Sistel, Diretor de
Administração do CPqD, o Presidente da APÓS e Diretor Financeiro
da APOS. Visando melhorar o relacionamento entre a Sistel e as
Associações o “Fale Conosco” será, doravante, atendido por um
profissional mais experiente. Assuntos de maior complexidade
serão encaminhados diretamente ao Diretor de Seguridade da
Sistel. Visando disponibilizar os relatórios de todos os planos a
Sistel já está trabalhando na elaboração de um sistema específico.
Caso a APÓS não seja atendida usando os meios convencionais a
APÓS terá uma porta aberta para tratar de assuntos complexos
diretamente com o Diretor de Seguridade, através de e-mail ou
telefone.
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3. Leitura e discussão da proposta do Estatuto Social, Ata da
AGO/AGE: Os documentos foram revistos por todos e as
correções decididas em assembléia foram incorporadas. O Luiz e
Elias darão a forma jurídica final e providenciarão o registro no
cartório competente.
4. Boletim Informativo: Ficou decidido elaborar o segundo número do
Boletim Informativo. O Dei Santi enviará a matéria para
divulgação e o Elias vai complementar e providenciar a
diagramação para análise da Diretoria Executiva e distribuição até
27/05/2011.
5. Campanha para novos Associados: O Luiz vai disparar a
campanha até o dia 31/05/2011. A carta deverá ser acompanhada
do 2º número do Boletim Informativo.
6. Estabelecimento de novos convênios: O Dei Santi vai estudar o
assunto e trazer uma proposta para a Diretoria Executiva na
próxima reunião.
7. Reformulação do site: O Alex concluiu a elaboração do site o qual
será avaliado será para futuras modificações. Em princípio foi
ficou decidido que o site deverá ter um link de acesso direto à
caixa de e-mails. Ficou decidido também que o site deverá ter um
link para uma área reservada para acesso ao nosso cadastro. Será
colocado no link “Associe-se” a tabela de contribuições, aprovada
pela Diretoria Executiva. A previsão é ter o novo site no ar até 1º
de junho/2011.
8. Cadastro dos Associados: O Luiz informou que faltam poucos
associados para atualizarem seus cadastros. Os associados serão
contatados por telefone e o objetivo é ter a situação regularizada
até o final de maio.
9. Situação Econômica Financeira: Apresentados os relatórios ficou
constatado que alguns associados ainda não efetuaram o
pagamento relativo ao 1º trimestre. Considerando as dificuldades
relacionadas com a cobrança e a necessidade de ajustar o
controle de recebimentos a Diretoria Executiva decidiu que os
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10.

associados que se inscreverem no início do trimestre ficam isentos
da contribuição relativa ao trimestre de entrada. Dessa forma a
trimestralidade será devida no trimestre seguinte a adesão.
Campanha para adesão ao desconto em folha: O Veríssimo
deverá apresentar um plano na próxima reunião.

V - Plantão de Junho: dia 11 – Tavares; 18 – Luiz Antonio e 25 –
Veríssimo.
VI – Próxima reunião:
• 06/06/2011 – reunião ordinária da Diretoria Executiva.
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, 04 de maio de 2011.
Francisco Roberto Carvalho Tavares

Elias Pinto da Silva

Luiz Antonio Pereira

Veríssimo Pires Filho

Antonio Nadir Dei Santi

