ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CPqD - APOS

Notas de reunião APOS 03/09/2014
Participantes: Eunice, Nilda, Iara, Luizão (parcial), Joseph, Cesar, Bernal
Itens discutidos / deliberações:
1. Aprovada a Ata de Reunião de 04/08/2014
2. Apresentada pela Diretora Financeira a situação financeira da APOS,
constatando-se que:
 Todas as pendências anteriores foram equacionadas incluindo acertos de
valores de mensalidades de associados.
 Estudos realizados mostram que há atualmente pequeno número de
inadimplentes aos quais será enviada correspondência com solicitação de
quitação de débitos.
3. Apresentado pelo Diretor de Seguridade a análise e ações relativas à situação dos
planos com as seguintes conclusões:
 Acompanhamento da rentabilidade dos planos tem mostrado recuperação
desde fevereiro.
 A Diretoria da APOS tem questionado a Sistel no tocante a migração
extemporânea para InovaPrev.
 A Diretoria da APOS tem acompanhado os demonstrativos dos planos e
procurado esclarecimentos junto à Sistel sobre eventuais discrepâncias
identificadas.
4. Discutida a responsabilidade por custeio de eventuais déficits no PBS_CPqD,
tendo a Diretoria da APOS concluído que assistidos não respondem por estes, de
acordo com estipulado no Art 87 do Regulamento PBS-CPqD.
5. No tocante a mecanismos de comunicação APOS, a Diretoria decidiu focar na
atualização do site da APOS, suspendendo temporariamente a edição e
distribuição do Jornal APOS. Decidiu-se também que serão disponibilizados no
site links e orientações a aposentados incluindo:
 Acompanhamento dos Planos (Joseph)
 Recomendações para quem vai aposentar (Cesar)
 Recomendações para solicitar isenção de IR por doença grave (Iara)
 Recomendações para declarações retificadoras nos casos de doença grave e
bitributação (Nilda e Vivaldi)
 Recomendações para beneficiários em caso de falecimento do titular do plano.
(Eunice)
6. Realizada reunião com o suporte ao Site para ajustes no cadastro de associados e
alterações no módulo financeiro. Será criada uma nova base de dados com os
Não Associados (assistidos oriundos do CPqD) para envio futuro de mensagens
(news).

