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“O seu voto é importante para fortalecer a nossa entidade.”

PARTICIPE!
Vote

Consciente!

Nas páginas 2 a 6 você confere quem são
os candidatos aos Conselhos Deliberativo e Fiscal

Na página 8 veja as instruções 
detalhadas para votação!

VOTE
CERTO

Caro (a) Eleitor (a),
Lembramos que para votar 
corretamente você deverá:

Assinalar até 3 nomes de candidatos
para o Conselho Fiscal.

Assinalar até 19 nomes de candidatos
para o Conselho Deliberativo.

Evitar rasuras e/ou marcar fora
do campo apropriado.



Candidatos ao Conselho Deliberativo
Currículos e Plataformas

Atual assessor de suplementação na 
AAPS. 
Trabalhar para manutenção dos direitos 
adquiridos de todos aposentados e 
pensionistas.
Defender plano de saúde mais 
abrangente e de custo menor.

Tratar com respeito e consideração os 
aposentados e pensionistas, defendendo 
seus interesses jurídicos, sociais e 
educativos, suas necessidades de saúde 
física, mental e odontológica.

Armando Silva Filho
01

Adm de Empr., Ex-Sup. De RH e 
Diretor da Sabesprev.
Lutar pela garantia de direitos, melhor 
assistência sócia/jurídica, 
descentralização da AAPS e
planos de saúde acessível.

Paulo Menezes

Antonio Martins

Com a experiência acumulada como 
Conselheiro Deliberativo, Diretor 
Administrativo e Conselheiro Fiscal 
nesta última gestão da AAPS, se 
compromete a defender os
interesses associativos.

Gerson de Oliveira  

Cláudio Gabarrone
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05

Engº Poli - Sabesp: 
Controle/Obras/Presidente Cipa.
Pretende: Dobrar n° sócios - comprar 
imóveis - informatica: e-mail e 
cursos gratuitos - ampliar coral 
-convênios-cinema:
pipoca/suco/sorteio

Aposentado com perda de direitos. 
Trabalhei na Sabesp por 26 anos. Conheço 
bem os sustos que os aposentados passam. 
Aposentadoria não é inércia, 
mas também não pode 
ser instabilidade.

Silvia Lotti  

Celinha

Armênio

Oswaldo Teixeira

Yazid Naked

CANDIDATOS À ELEIÇÃO

Valdemar Venâncio

Comasp 1971. Participante da Diretoria 
Social há três gestões. 
Ex Miss AAPS 2007/2008. 
Pleiteia integrar ao trabalho social. 
Bem servir sempre.

Atual Presidente da Diretoria.
Lutar pela garantia dos direitos, 
por planos de saúde acessíveis a todos 
níveis de aposentados e pensionistas. 
Atividades sociais ao alcance 
de todos.

Eng Civil Uni Mackenzie 1952.
COMASP 1970. SABESP Coordenador 
Sam. Superintendente - SPU -1978 -
1990.Vice Presidente Social 2003-2006.
Diretor Social e Cultural 
2003-2006.
Fisc.da Sede da AAPS.
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Economista, Assessor  econômico da 
Diretoria de Operação RMSP e Proj. 
Tietê.
Procurar agregar os Conselheiros 
objetivando a defesa e manutenção 
dos direitos adquiridos pelos 
aposentados.

Conselheiro Deliberativo da AAPS 
desde 1999.
Lutar para: Garantir direitos, melhor 
assistência social/jurídica,
descentralizar AAPS e plano de 
saúde acessível.

 Scheffauer

Associação atuante, visando os anseios 
dos associados.

Atual diretor financeiro da AAPS.
Dedicar-me com FIDELIDADE E 
HONESTIDADE, como sempre fiz em 
prol do crescimento da AAPS. 
Pensando, sempre, atingir o 
bem-estar dos associados.

Ruy Caminada

Nivacil

José Taniguti

Pela defesa dos direitos adquiridos e 
pela melhoria de qualidade de 
atendimento aos associados.

Advogada, na defesa dos interesses dos 
associados, principalmente no plano de 
saúde e em defesa do patrimônio da 
AAPS.

Cida Goncalves

“A presença da mulher marcando novos 
rumos na AAPS, para melhor servir 
sempre.”
Sócia da AAPS desde 1994, já foi
 2ª secretária e é colaboradora nas 
atividades socioculturais.

25 anos de trabalho na Sabesp. 
Diretor fundador da Sabesprev, atuante 
conselheiro da APU.
Defensor intransigente dos direitos dos 
aposentados e em especial do 
plano de saúde.

Na última Gestão atuei como suplente 
defendendo a idéia de termos uma 
farmácia a preços de custos, nos moldes 
do sindicato dos eletricistas, quero 
continuar lutando. 
Conto com o seu voto.

Mario Rubens Almeida de Mello  
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Oliva

Berê

Carlos Rolim 

Julião

Decio Levada

Nilton Manivela

Propugnar pelo estabelecimento de um 
canal de comunicação com os 
associados, visando uma melhor 
participação nas atividades
 da AAPS.

Garantir direitos, Sede própria, melhor 
assistência social/jurídica, descentralizar 
AAPS e plano de saúde acessível.

Eng. apos em 1993. Ex-Diretor 
Social/ex-Vice Presidente Adm/atual 
Conselheiro - 3ª gestão. AAPS forte, 
defesa/garantia dos direitos/interesses 
dos sócios. 
Dedicação e trabalho 
demonstrados.



Conselheiro Fiscal no período 2003 à 
2006, Conselho Deliberativo no período 
de 2006 à 2008. Integração.

AAPS Ponto de encontro do 
aposentados. Aquisição de sede social, 
onde serão criados Dep. Jurídico, 
Ambul Médico e Dentário, Biblioteca, 
Cantina, Salão de Festa, 
Conf, Gin, Cursos e Jogos.

Décio LevadaHorita

Lutar pelo crescimento da 
independência da AAPS na 
representatividade de seus associados e 
reabertura da sub-sede da Baixada 
Santista.

Trabalhei no DAT - Departamento de 
Apoio Técnico da Sabesp, ocupei cargos 
na Diretoria, Conselho e Grupos de 
Trabalho da AAPS. Metas: 
Direitos e lazer dos Associados.
Bem Servir Sempre.

José Luiz de Melo Pereira

Sergio Simondi

Jairo Bonifácio

Conselheiro deliberativo, Ex-presidente 
da Diretoria Executiva e Ex-presidente 
do Conselho Deliberativo.
Continuar lutando pelos 
aposentados e pensionistas.

“Vamos juntos nessa buscar pelos 
Direitos dos Associados”. Quero o seu 
voto para darmos continuidade aos 
trabalhos de direitos dos inativos e a 
busca da melhoria da qualidade 
de vida.

Bira

Lutar para plano de saúde de qualidade 
acessível, garantia de direitos, 
descentralização e respeito ao Estatuto.

Cláudio Gabarrone

Lutar para abrir uma base da 
Associação dos Aposentados da 
SABESP na Baixada Santista, com uma 
sub-sede em Santos e fortalecer a luta 
pelos interesses dos aposentados.

Atual Diretor Administrativo  AAPS, 
Ex-Conselheiro da AAPS. Ex-Diretor 
Financeiro e Administrativo da 
SABESPREV e ex-presidente da 
Associação SABESP.

Décio LevadaEstela Peres

Makita

Amaury Fontenele

Celso Valio Machiaverni

Wagner de Jesus Baptista

Ivan Borghi

Edson Brasil Gabriel

Participar do CD tem sido uma honra e 
o tenho feito com determinação na 
defesa dos interesses dos aposentados. 
Peço seu voto para lutar por 
mais três anos por uma AAPS 
mais forte.

Suplementados pela SABESPREV, 
lutarei para mantermos um plano de 
saúde com valor compatível com nossas 
possibilidades. Acompanharei
 também o nosso plano 
previdenciário.

Eng° suplementado, 33 anos Sabesp, 
Presidente AESabesp, diretor de 
esportes Assoc. Sabesp.
Lutará junto com os complementados 
pelo plano de saúde e plano de 
suplementação da Sabesprev.



Responsabilidade e Trabalho.

Jesus Beillard

Gianellini

Empenho junto a Sabesprev, 
manutenção do Plano de Saúde 
compatível as nossas possibilidades. 
Fiscalizar o Plano Previdenciário 
e Apoio jurídico nas ações junto 
ao INSS: Rever Benefícios

Salvador

Paulo Joel Bruno

Unidade, disposição para enfrentar as 
dificuldades e vencer com garra os 
desafios dos aposentados e 
pensionistas”.

Economista. Militei na área financeira 
da Sabesp. Agora ponho-me as ordens 
para colaborar com a AAPS  em tudo 
que for de interesse dos 
associados e que esteja ao meu
 alcance. 
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Eng. DI, conselh. SABESPREV e 
AAPS, diretor SEESP E AESABESP, 
pede seu voto para Bem Servir Sempre. 
Por P. Médico e Previdenciário 
acessível e melhor aplicação dos 
recursos financeiros.

Nelson Stábile
37

Egidio Perroni Neto

Adm. Empresas com pós graduação em 
RH.
Plano de saúde para todos/ defesa dos 
direitos/ serviços e lazer em Unidades 
Regionais em São Paulo, Interior 
e Litoral.

40

Conquistar o respeito pela nossa classe.
Direito a assistência médica plena e a 
manutenção da complementação da 
aposentadoria.

Alberto Bovo Maximiano Bizatto  

Engenheiro. Trabalhou na SABESP por 
30 anos nas áreas de Operação, 
Administrativa e de Planejamento. 
Aposentado em 1992.

45

Na Sabesp, trabalhei como Motorista na 
Leopoldina. Minha Meta promover o 
bem-estar e a qualidade de vida dos 
nossos associados valorizando a área 
social da AAPS.

Souza
43

Engº GERT KAMINSKI, 75 anos, apos. 
com 36 anos de serviço. 
Disposto a zelar pela administração 
eficiente, segura e rentável em
beneficio dos mais de 3.000
associados da AAPS.

Gert Kaminski Daniel Castilho Azevedo

Defender os  interesses de todos 
 os associados.
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PARTICIPE!
Vote

Consciente!



Candidatos ao Conselho Fiscal

Pela transparência na AAPS.

Claudio Gabarrone   Jeferson Barbosa

Tudo pelo Fiscal.
Atuar com respeito ao estatuto.
Lutando pela preservação dos direitos 
dos associados.

01 05

Vicente Solé Jr.

Contador, ex-membro do Conselho 
Fiscal e representante regional na 
Baixada Santista. Cecres foi presidente 
por 3 gestões,  Sabesp foi  
superintendente de contabilidade.

Célio Xella

Trabalho na Sabesp na área de salário e 
treinamento.
Colaborar com Associação para que 
essa possa atingir seus objetivos 
com os associados.

0602

Currículos e Plataformas

Eduardo Elias

Lutar pelos direitos dos associados.

José Luiz Trinca  04

Lutar para que a gestão da AAPS atue 
com respeito ao estatuto, regulamentos, 
normas legais e orçamento aprovado.

08

Transparência, manter as atividades da 
associação idôneas, obedecendo e 
atualizando as normas legais.

Flavio Tsutomu Hirota Ilka Maria03

Transparência, Seriedade, organização e 
responsabilidade

07



Vote consciente!
Leia com atenção o perfil de cada candidato 

antes de definir o seu voto.

Os rumos e os métodos de atuação da AAPS 
nos próximos anos dependem da sua escolha.

Está nas suas mãos escolher candidatos 
comprometidos com a sua Entidade

 e com os seus interesses.

Lembre-se: a participação de todos os
 Associados é fundamental.

Exerça sua cidadania!



Publicação dos resultados
finais do processo eleitoral

    Está chegando a  hora  de escolher os novos  Conselheiros da AAPS  

para  o triênio 2009 / 2012.

      Participar do ato de votar é  a  primeira  demonstração da  vontade  de 

contribuir para o fortalecimento de nossa entidade.

Junto com esta edição do Sabespapo Especial, você está recebendo
a cédula e os envelopes para votação por correspondência.

Observe as instruções abaixo. Não deixe de votar!

IMPORTANTE!

COMO VOTAR
Para o Conselho Deliberativo: 

Para o Conselho Fiscal:

Coloque um X no quadrado em frente do nome escolhido. 
Você poderá escolher até 19 (dezenove) conselheiros.

 Coloque um X no quadrado em frente do nome escolhido. Você 
poderá escolher até 3 (três) conselheiros.

COMO VOTAR POR CORRESPONDÊNCIA
Junto com esta publicação você está recebendo um único jogo de cédulas de 

votação na cor branca, com marca d'água da AAPS e dois envelopes. Um para as cédulas 
de votação e o outro para a postagem no Correio. As cédulas de votação, devidamente 
preenchidas e sem rasuras, sinais ou marcas que as identifiquem, deverão ser colocadas 
no envelope apropriado para esta finalidade. 

Colocar o envelope de votação dentro do envelope de postagem e enviar pelo 
Correio. Não precisa selar a carta.

QUEM PODE VOTAR?

Todos os associados filiados a AAPS até o dia 24/09/2008 e que estejam em dia com a mensalidade.

26/03/2009

Em 27/04/2009 haverá uma
Assembleia Geral

para proclamação dos resultados
e posse dos eleitos.

CORREIO

VOTE
CERTO VOTO EM URNA

            Na sede da AAPS, somente no dia 24 de março de 2009, das 9 às 17 horas,
munido da identificação de sócio ou do RG.

à Rua Treze de Maio, 1642 - Bela Vista - São Paulo - SP

Eleições

na aaps

2009

     
Colocar seu voto no Correio, no máximo até o dia 17 de março.

O eleitor não poderá entregar pessoalmente a carta resposta na Secretaria da AAPS.
‘’As Cartas Resposta’’ que chegarem no Correio após 19/03/2009 não serão consideradas.

Lembre-se: você só poderá votar uma única vez, ou pelo Correio ou em urna na sede da AAPS no dia 24/03/2009.

RECOMENDAÇÕES PARA O VOTO POR CORRESPONDÊNCIA

AAPS
Associação dos Aposentados

e Pensionistas da Sabesp
Endereço: Rua Treze de Maio, 1642.

 Bela Vista - São Paulo - SP - CEP 01327-002
Tel: (11) 3289-8511 -  Fax: (11) 3285-2649

e-mail: aapsabesp@uol.com.br

Posse

dos 

eleitos

                                                                     Comissão Eleitoral: Maria Lúcia de Paiva Castro (Presidente), 
                                                                                                       Dirce Sgorlon Rascado, José Cezar Rodrigues, Lucival de Jesus S. Figueiredo,

                                                                                        Miriam Musial Bonate,  Yaguinuma e Vital Meira de Menezes.
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