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Notas de reunião Diretoria Executiva
07/07/2016
Participantes: Marta, Vivaldi, Iara, Joseph, Nilda, Mauricio
1. ATA DE REUNIÃO de 02.06.2016
Aprovada pelos presentes.

2. Reunião com o presidente do CPqD
Marta relatou sobre a reunião, apresentando a nova diretoria, sobre a mudança
da sede e a relação de parceria com o CPqD.
Foi solicitada a informação de novos aposentados e o presidente concordou, não
vendo nenhum impedimento. A Diretora de RH sugeriu a entrega de folheto da
APOS aos empregados que se aposentarem pela Sistel.
Diretor de Plano:, a diretora de RH disse que contatou consultorias, mas não
tinha analisado ainda, sendo o perfil difícil de encontrar.
3. Eleição regional para os conselhos
Será formalizado junto a Sistel, solicitação do fim da eleição regional para os
conselhos.

4. Assuntos tratados na Redel
Será solicitado formalmente à Fenapas e seus conselheiros eleitos que assuntos
pautados e posteriormente tratados na Redel, relativos aos planos específicos do
CPqD, sejam devidamente divulgados à APOS, antes e após a Redel.
5. Desempenho dos planos
O desempenho dos planos CPqD, já está devidamente modificado (usuários do
PAMA caiu de 34311 p/ 30570).
Três reclamações, duas procediam e uma ainda não foi respondida (aumento do
PPD). Tabela foi republicada no blog do Joseph. Reserva matemática cobre todos
os planos.
6. Carta aos deputados sobre PLP 268/16
Carta foi enviada por e-mail para os 70 deputados de SP.

7. Melhoria do PAMA
Feito acompanhamento da formalização das reivindicações para melhoria do
PAMA .

8. Recadastramento Sitel e visita de conselheiros
Balanço do apoio ao recadastramento na Sistel e da visita dos conselheiros àa
nova sede.
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9. Planejamento de plantões para o novo grupo
Serão feitos plantões nos dias 16 e 19/8, das 10-12h.
10.

Elaboração de pauta para o Boletim de julho:
a) Orientação da Iara sobre beneficiários
b) Convênio podóloga
c) Visita dos conselheiros
d) Visita ao presidente do CPqD
e) Falar sobre o SESC
f) Falar sobre o Programa UniversIdade

Fica para agosto, para ser entregue no início de setembro.

11. Reflexão estratégica
Escolha de ações para o próximo mês
12. Situação Financeira
Vivaldi comentou sobre as aplicações e rendimentos.

12.13.
Status da elaboração do Guia APOS:
a) Orientações para solicitar isenção de Imposto de Renda nos casos de doença
grave (Vivaldi).
13.14.
Data da próxima reunião
Acordado 4/ago.

14.15.
Outros
a) Envio de atas de REDIR para os Conselheiros
b) Rodízio de telefone da APÓS
c) Programar piloto para Educação Financeira

15. Situação Financeira
Vivaldi comentou sobre as aplicações e rendimentos.
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