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Notas de reunião APOS 05/11/2014
Participantes: Eunice, Vivaldi, Nilda, Joseph, Iara, Bernal
Itens discutidos / deliberações:

1. Aprovada a Ata de Reunião de 02/10/2014
2. Ações a serem tomadas relativas ao não recebimento de respostas da Sistel aos
nossos ofícios
a. Será encaminhado Oficio de Representação à PREVIC citando não
resposta a Oficios APOS pela Sistel. Nesta Representação será
sinalizado também possíveis impactos ao Plano CPqDPrev devido à não
consideração de grupos de elegíveis à aposentadoria, nos termos da Lei
Complementar 109 e do regulamento deste plano, em cálculos de
incentivos à migração para plano InovaPrev ocorrida em 02 fevereiro
de 2014, fato este que se constatado poderá acarretar prejuízos aos
participantes ativos e assistidos do CPqDPrev.
3. Será mantida a iniciativa da consulta aos associados do plano PBS-A sobre
interesse em reunião sobre o superávit e PAMA/PCE. Caso afirmativo,
agendamento da reunião.
4. Por solicitação de assistida foi realizada análise de memorial de cálculo de
concessão. Será agendado atendimento pessoal para explanações.
5. Ação FGTS: Existe liminar da CEF atendida pelo STJ suspendendo julgamento de
ações. Diretora Jurídica da APOS manifestou que se interessados não
ingressarem com ações ou demorarem a fazê-lo, perde-se tempo caso resultados
sejam positivos no retorno de julgamentos. Caso resultados sejam negativos
prejuízos serão limitados aos custos de honorários e da ação. Direito é individual
podendo ser ação em grupo, mas não representados ou substituídos por
associações. Advogadas que poderão entrar com ações serão convidadas a
participar da próxima reunião APOS para esclarecimentos.
6. Por análise de informações financeiras constatou-se que a situação financeira
APOS é saudável.
7. Situação dos planos
a. Superavit do CPqDPrev reduziu de agosto para setembro de 3,3% para
1,4%. Planos CPqD tiverem redução de rentabilidade no período. Maior
queda PAMA (-4,42%) e menor PBSCPqD (-1,99%).
8. Status elaboração dos Guias APOS:
- Acompanhamento dos Planos (Joseph). Elaborado, faltando
análise e observação dos demais diretores.
- Orientações para quem vai aposentar (Cesar)
- Orientações para solicitar isenção de IR por doença grave (Iara)
- Orientações para declarações retificadoras nos casos de doença
grave e bitributação (Nilda e Vivaldi)
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- Orientações em caso de morte do titular (Eunice - Concluído)
9. Publicação dos Guias APÓS: pendente conclusão de Guias.
10. Outros: Confraternização de final de ano da APOS será realizada no dia 10 de
dezembro no Zinbar. Será enviado comunicado à Associados com Convite.

