ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CPqD - APOS

Notas de reunião APOS 04/06/2014
Participantes: Eunice, Vivaldi, Nilda, Iara, Luizão, Joseph, Bernal, Cesar
Itens discutidos / deliberações:
1. Ata anterior aprovada. Enviada ao CC
2. Será enviado oficio à Sistel, com Ata de Assembleia AGO / AGE anexa, comunicando novos
valores de contribuições de associados APOS.
3. Foram apresentados relatos das reuniões com Conselheiro Eleito da SISTEL, Ítalo e da
reunião realizada com Sindicado dos Engenheiros em Campinas.
4. Relatada também a reunião realizada com o Presidente do CPqD na qual foram
apresentados os nomes dos novos dirigentes da APOS e da proposta de composição
paritária para Conselho Diretor da Sistel.
5. Serão realizadas reuniões com alguns Conselheiros Eleitos da Sistel na próxima semana.
6. No tocante à Filiação à Fenapas, deliberou-se pela apreciação do tema somente após
reunião com Conselheiros Eleitos.
7. Realizada reuniões Sistel Parceria em 02/06. Atendimento 14 assistidos (PBS-A, PBS-CPqD
e CPqDPrev).
8. Banco de dados assistidos será atualizado com Cadastro APOS.
9. Déficit PBS-CPqD 2013 fechou em -14,53%. Em Abril 2014 -16,56%. Importante solicitar à
Sistel análise de Marcação Mista para verificar necessidade de equalização de déficit no
final do exercício corrente.
10. Encaminhado Oficio à Sistel com solicitação de composição paritária. Recebidas
manifestações de apoio dos Conselheiros Eleitos.
11. Será solicitado ao suporte técnico APOS análise de adequações técnicas nos sistemas de
cadastro e e-mails.
12. Apresentado pela Diretora Financeira a situação financeira da APOS que se apresenta
saudável, com 3 inadimplentes que serão contatados.
13. Edição Jornal APOS Junho - Diretor de Comunicação elaborará minuta que será
encaminhada à Diretoria para apreciação. Será evitado a publicação de informações que já
foram conteúdo de Newsletter.
14. Triagem dos contatos de associados nos site de APOS será realizada pelo Diretor de
Seguridade encaminhando a responsáveis para tratativas.
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