ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CPqD - APOS
ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
Data: 3 de março de 2017 – Quinta-feira – 14 às 17h00
Sede da APOS
sala 114B da Rua Regente Feijó, 712, 11º andar

Participantes: Marta, Joseph, Vivaldi, Iara, Neves.
1. ATA DE REUNIÃO de 2/02/2017. Aprovada pelos presentes.
2. Assembleia Geral Ordinária (AGO)
Considerando o Regulamento da APOS, será realizada a AGO anual em 27/04
(quinta-feira) às 17 h na sala do Sindicato dos Engenheiros, a ser confirmada a
disponibilidade do local.
Os membros devem sugerir os itens da pauta.
3. Renovação do Contrato de Aluguel, a vencer em 15 de abril.
Dada a necessidade da APOS se manifestar um mês antes do vencimento caso
queira rescindir o contrato, será feita uma avaliação dos preços praticados
atualmente no mesmo edifício e definido até 15 de março entre renovar o
contrato atual ou mudar de local.
4. Participação no Programa Sistel de Reciclagem de conhecimento de
colaboradores atendentes
A APOS declinará do convite feito pela Sistel por não existir essa função na
entidade.
5. Apoio aos Associados para preenchimento da Declaração de Imposto de Renda
2017.
Não será viabilizado em função da falta de especialista na APOS. Será verificada a
possibilidade de desenvolver um Convênio com algum escritório.
6. CT SISTEL 100/136/2016 09 DEZ 2016 – Respostas aos questionamentos do
FCR InovaPrev.
Esse assunto voltou a ser discutido em função da contra-resposta não ter sido
ainda enviada.
Decidiu-se não apontar a inconsistência das informações recebidas ou as
correções feitas por referenciar datas diferentes das anteriormente informadas. A
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resposta será elaborada solicitando informações detalhadas das diferentes
reservas, fundos e população (número de ativos, assistidos e pensionistas) do
CPqDPrev no dia anterior à migração e a mesma informação do CPqDPrev e
InovaPrev no primeiro dia após a migração. Adicionalmente, serão solicitadas
todas as movimentações entre os dois fundos até a data de envio da carta.
7. CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTIDOS PLANOS PBS
Segundo o entendimento da FENAPAS o fim da contribuição dos assistidos
implica na necessidade de um aumento das provisões do plano pela Sistel,
consequentemente é necessária uma transferência de recursos para a reserva
matemática. Dessa forma, haveria necessidade de existir superávit no PBS-CPqD
para pleitear a mudança à Sistel. Dado a inexistência do superávit, a APOS
acompanhará a negociação, em andamento pela FENAPAS, relativa ao PBS-A.
8. SITUAÇÃO FINANCEIRA APÓS
Situação superavitária sem inadimplência significativa de associados. Foram
apresentados os valores das aplicações financeiras e relatada a redução do
critério da taxa de remuneração da aplicação automática pelo banco. Será
analisada outra estratégia para a remuneração do saldo em conta corrente.
9. DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO: 6/4/2017.

