ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CPqD - APOS

Notas de reunião APOS 07/05/2014
Participantes: Eunice, Vivaldi, Nilda, Iara, Luizão, Joseph, Bernal, Dei Santi (parcial)
Itens discutidos / deliberações:
1. Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (A.G.O/A.G.E) aprovada.
2. Definido o apoio da APOS à proposta de Alteração do Estatuto Sistel contemplando :
a. Reformulação dos Conselhos Deliberativo e Fiscal com participação paritária
entre patrocinadoras e participantes e, do lado das patrocinadoras,
proporcionar um equilíbrio das que atualmente possuem contribuições
previdenciárias com as que tem compromisso de cobertura em provável
situação de déficit futuro, compromisso este que deveria ser ratificado.
b. Criação de 1 (um) cargo na Diretoria Executiva da Sistel com representação de
participantes.
3. Solicitar à Presidência do CPqD reunião para Apresentação da nova Diretoria APOS e a
proposta de Alteração de Estatuto Sistel.
4. Comunicar apoio da APOS à revisão do Estatuto Sistel, à Fenapas,Astel-SP, ANAPAR e aos 4
(quatro) conselheiros deliberativos eleitos.
5. Atribuições de membros de diretoria:
a. Provisoriamente Joseph se encarregará de responder ou direcionar
assuntos/questionamentos ao contato APOS até novo equacionamento de
atribuições.
6. Considerando o numero atual de membros do Conselho Consultivo, a Diretoria da APOS
propõe que sejam realizadas reuniões específicas deste Conselho e que sempre que se
julgue necessário, a Presidente poderá convidar o Conselho a participar das reuniões da
Diretoria da APOS.
7. Caso a nova Diretoria receba demanda sobre o assunto compartilhamento da sala com
outras entidades, será mantida a posição da Diretoria anterior da APOS, qual seja, não
seremos contrários a este compartilhamento se assim o CPqD o decidir, visto ser o mesmo
o único que possui direitos para dispor sobre a utilização do espaço.
8. No tocante a plantões de atendimento aos associados, serão estabelecidos e comunicados
mecanismos alternativos de atendimento sob demanda.
9. Serão realizadas reuniões específicas entre membros da Diretoria atual e anterior para
transferência de informações.
10. Será enviada comunicação à Adriana e Ana Cristina (SISTEL) informando a nova Diretoria e
solicitando confirmação para realização da reunião Sistel Parceria e reunião Adriana-APOS
no dia 02.06 .
11. Preparativos reunião Sistel 02.06. Proposta de pauta:
a. Relacionamento sobretudo no “Fale Conosco”.
b. Status da simulação da contabilização por marcação mista.
c. Esclarecimentos sobre redução e aumento de benefícios.
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d. Tabela de juros já proposta e status da revisão dos benefícios concedidos pelo
CPqDPrev entre abr/10 a out/13 em razão da taxa de juros adotada inferior a
6%.
e. Obtenção pelos assistidos do Demonstrativo de Cálculo do valor de benefício
na data de concessão da aposentadoria.
f. Evolução mensal do número de participantes e assistidos do CPqDPrev desde
jan/13.
g. Dados do estudo sobre o PAMA.
h. Mensagem APOS no contracheque.
i. Acesso APOS aos relatórios mensais (Desempenho, Informe e Balancete) dos
planos PBS-A, PAMA, PBS-CPqD, CPqDPrev e InovaPrev.
j. Canal direto para acesso APOS (Fale Conosco Associação).
12. Nova reunião de Diretoria será realizada no dia 04.06.2014, 13:30 hrs.
13. Demais assuntos propostos na Pauta (anexo) serão tratados em reuniões subsequentes.
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Anexo – Pauta para próximas reuniões
1. “Programa de Governo” (como para nos elegermos não precisamos elaborar um
programa, temos que discutir um pouco no que vamos focar nossas ações);
2. Atribuições e responsabilidades de cada membro da diretoria no dia a dia (além das
atribuições de cada cargo, conforme o estatuto, temos aquelas do dia a dia, como a
que o Joseph colocou sobre responder as mensagens do site - cada um pode ir
pensando nas atividades que temos, para não esquecermos de nada);
3. Jornal da APOS (vamos pensar numa linha para o jornal?)
4. Reunião c/ Astel-SP e APAS-RJ, em SP dia 21/5 (Joseph explica);
5. Apólice de seguros coletiva;
6. Posicionamento APOS sobre proposta superávit PBS-A -> PAMA;
7. Unimed/CPqD;
8. Ingresso na Fenapas;
9. Estudo sobre retirada de patrocínio (Iara);
10. Ação FGTS (Iara).
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