ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CPqD - APOS
REUNIÃO DA DIRETORIA
Data: 01 de novembro de 2016
Sede da APOS
sala 114B da Rua Regente Feijó, 712, 11º andar
____________________________________________________________________________________

Notas de reunião Diretoria Executiva 10/10/2016 e 17/10/2016
Participantes: Marta, Iara, Neves, Bernal
1. REUNIÕES DE 10 e 17/10/2016
Atas destas reuniões foram aprovadas pelos presentes
2. VISITA SISTEL
Presidente da APOS foi convidada pela Gerente de Relações Institucionais a
visitar a Sistel, no mês de novembro, acompanhada de mais um Diretor da
Associação. Por motivo de agenda da Presidente esta visita será replanejada
para o início de 2017.
3. AGE FENAPAS
APOS recebeu convocação para participação no dia 17 de novembro da
Assembleia Geral Extraordinária, na qual será discutida a proposta de
conciliação da Ação de “Cisão”. A ação em questão teve ganho em 1ª instância e
foi movida pela FENAPAS para manutenção da vinculação e das condições do
plano PBS Sistel, para assistidos, pensionistas e participantes que até 31.12.1997
estavam registrados nas empresas privatizadas. Os presentes, após exaustiva
análise e discussão da Ação da reversão da Cisão e suas consequências,
decidiram que:
a. participação APOS na AGE é importante, indicando o Diretor de
Seguridade para tal;
b. deve ser defendida a posição da APOS de que se decline de apresentar
proposta de conciliação, considerando que algumas das rés
(patrocinadoras) já manifestaram desinteresse pela realização da
audiência de conciliação , deixando que a ação siga o curso normal;
c. na hipótese do voto da APOS ser vencido, deve ser manifestado que em
qualquer hipótese de encaminhamento de proposta FENAPAS de
conciliação seja assegurado que:
- todo e qualquer direito contemple todos os participantes,
aposentados e pensionistas abrangidos na ação;
- não se renunciará em nenhuma situação à solidariedade das
patrocinadoras tal qual previsto no edital de privatização.
4. Data da próxima reunião: 1/12

