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Boletim Informativo

Assembléia Geral

hegou a hora de todos participarem efetivamente dos destinos da
APOS. No próximo dia 24 será realizada
a Assembléia Geral para escolha de novos dirigentes e conselheiros. As candidaturas podem ser feitas inclusive durante a Assembléia, porém, é claro, antes da
votação. Neste boletim (edição especial)
você poderá acompanhar também as
propostas que serão discutidas e submetidas à apreciação do plenário. Entendemos que levando previamente ao seu
conhecimento você terá mais tempo para
analisá-las mais tempo para refletir e depois levar sugestões para a reunião. Queremos chamar a sua atenção para dois
assuntos importantes que serão levados
à apreciação dos associados: 1) Criação
da Diretoria de Seguridade e 2) Criação
do Conselho Consultivo.
PROPOSTA DE CRIAÇÃO DA DIRETORIA DE SEGURIDADE
Trata-se da necessidade de criar uma
Diretoria especializada no tema Seguridade visando apoiar a Diretoria no encaminhamento das reinvindicações dos associados seja no campo administrativo ou
no campo jurídico. É sabido que os fundadores da entidade não são especialistas neste assunto, razão pela qual e pela
sua especificidade necessitamos da cooperação de associado conhecedor do
assunto.

PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE CONSELHO CONSULTIVO
Trata-se do interesse da atual Diretoria
em criar um mecanismo de apoio à administração da entidade, mantendo em seus
quadros todo o conhecimento acumulado
ao longo de mais de quatro anos. O Conselho não terá competência decisória,
apenas de se manifestar se for instado
pela Diretoria Executiva. Veja no verso
como ficaria a alteração do Estatuto Social.

Abril - 2012

SISTEL
PRESENTE

E

stá
marcada
para o dia 26/04/2012 a vinda do pessoal Sistel Presente para
esclarecer nossas dúvidas. Veja no verso o convite para a sua participação.

Anote a data e o horário da
próxima assembleia.



EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CPqD - APOS
Ficam os Associados convocados para a Assembléia Geral da Associação dos Aposentados da Fundação CPqD, a comparecerem no dia 24 de
abril de 2012, às 17h30, em primeira convocação, ou às 18h00 em
segunda convocação, ao Clubinho da Associação Recreativa e Desportiva Telecamp, situado no km 118,5 da Rodovia SP 340 – Campinas/
Mogi Mirim, nesta cidade de Campinas, para apreciação e deliberação sobre a seguinte ordem do dia:
Em Assembléia Geral Ordinária:
Balanço referente ao exercício de 2011 e demais demonstrações
financeiras.
Em Assembléia Geral Extrordinária:
Reforma do Estatuto Social;
Eleição da Diretoria Executiva; e
Eleição do Conselho Fiscal.
Campinas, 04 abril de 2012.

Francisco Roberto Carvalho Tavares
Presidente

APOS
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Alteração do Estatuto Social
Proposta de criação
Do Conselho Consultivo
Artigo xxº - O Conselho Consultivo é o órgão
de assessoria da Diretoria Executiva da APOS.
Artigo xxº - São atribuições do Conselho Consultivo quando solicitado pela Diretoria Executiva:
I - opinar sobre as diretrizes da Associação a
médio e longo prazos;
II - apoiar a Diretoria Executiva em suas relações com a Fundação CPqD e Fundação Sistel;
III - opinar sobre as modificações estatutárias;
IV- opinar sobre a alienação dos bens imóveis
da Associação;
V - opinar sobre qualquer outro assunto que a
Diretoria lhe submeter.
Artigo xxº - O Conselho Consultivo é composto por presidentes e diretores que permaneceram nos respetivos cargos por pelo menos um
mandato completo de dois anos e desde que
tenham manifestado o seu interesse em integrar o Conselho Consultivo no prazo de 30
(trinta) dias após o término do mandato e estejam, no gozo dos seus direitos estatutários,
nos termos destes Estatutos.
§ Único - o Presidente em exercício da APOS
é membro nato do Conselho Consultivo.
Artigo xxº - O Presidente do Conselho Consultivo será eleito na primeira reunião do órgão.
Artigo xxº - Perderá o mandato o membro do
Conselho Consultivo o conselheiro que não
comparecer a três reuniões consecutivas ou
cinco alternadas no prazo de 2 (dois) anos.
Artigo xxº - O Presidente da APÓS poderá
convidar membros do Conselho Consultivo
para participar de reuniões da Diretoria Executiva, porém sem direito a voto.

