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Notas de reunião Diretoria Executiva
04/08/2016
Participantes: Marta, Nilda, Mauricio, Joseph, Bernal
1.

ATA DE REUNIÃO 07.07.2016
Aprovada pelos presentes

2.

ELEIÇÕES SISTEL
Será encaminhado Oficio da APOS à Sistel solicitando o fim da regionalização
nas eleições dos Conselhos desta Fundação.
Será encaminhada também Correspondência APOS para FENAPAS e
Conselheiros Eleitos da Sistel, pleiteando o apoio destes à esta solicitação.

3.

FUNDO DE RISCO InovaPrev
Aguardaremos a ATA da Reunião do Conselho Deliberativo da Sistel, ocorrida
em Junho de 2016 para correto entendimento da decisão tomada nesta reunião
sobre contribuições de Patrocinadoras para este Fundo, encaminhando
posteriormente correspondência à Sistel sobre o tema.

4.

FENAPAS
Será enviada Correspondência aos Conselheiros Eleitos da Sistel solicitando
que sempre informem a APOS a inclusão em pautas de reuniões do Conselho
Deliberativo de temas relativos aos Planos CPqD, para que possamos
adequadamente encaminhar insumos e esclarecimentos que permitam
previamente embasar votos em decisões, defendendo interesses de assistidos
de nossos Planos.

5.

NOVOS ASSISTIDOS PLANOS CPqD
Será encaminhado Oficio ao Presidente do CPqD, solicitando, conforme sua
anuência na reunião APOS-CPqD de 05.07.2016, que sejam continuamente
repassados à APOS nomes e contatos de novos assistidos incluindo aqueles que
requereram o benefício a partir de janeiro de 2016.

6.

RECADASTRAMENTO SISTEL
Para facilitar o reconhecimento de assinatura e encaminhamento à Sistel de
formulários de recadastramento, serão realizados na Sede APOS, novos
plantões em 16 e 19 de agosto das 10 às 12 horas.

7.

FOLDER APOS
Diretor de Comunicação apresentou sugestão de Folder a ser entregue a novos
Assistidos de Planos CPqD pelo RH CPqD, conforme combinado com o
Presidente do CPqD na reunião de 05.07.2016.
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8.

CONVENIOS APÓS
Continuamente serão analisados e discutidos novos convênios de interesse de
nossos Associados. Será estudada a elaboração de uma Carteira de Associado
APOS, física e virtual, para apresentação em conveniados.

9.

PALESTRAS APOS
Serão analisados temas que possam ser de interesse de participantes e
assistidos de planos CPqD para realização de Palestras APOS.

10. TEMAS NEWSLETTERS e BOLETIM APOS
Orientação sobre beneficiários nos Planos CPqD.
Novo convênio APOS
Resultados dos Planos
UniversIDADE / SESC
11. FINANÇAS APOS
Resultados superavitários no fechamento do 1º Semestre, com projeção
positiva para o 2º semestre e para o ano de 2016.
Será enviada comunicação aos associados com pendências de contribuição,
solicitando regularização da situação.
Diretoria aprofundará estudos no sentido de que as contribuições APOS sejam
unicamente efetivadas via desconto em folha conforme convênio com a
Fundação Sistel.
12. CADERNOS APOS
Será revisado o Caderno para Isenção de Imposto de Renda nos caso de doença
grave
13. PRÓXIMA REUNIÃO: 01.09.2016

