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Ano 3 - nº 75 - 03/05/2021

Assessoria Jurídica focada em assuntos
previdenciários

 
 
D´Avila & Coelho Advogados, é a mais recente contratação feita pela Diretoria da AAPS. 
Trata-se de um escritório que há 20 anos atua em defesa dos direitos sociais de
trabalhadores, com foco nos melhores resultados nas áreas trabalhista, sindical e
previdenciária.
 
O escritório vai assumir e acompanhar ações judiciais movidas pela Associação,
ajuizadas visando à defesa dos interesses dos associados. São elas:
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Ação de indenização por dano material proposta pela AAPS contra a
Associação Brasileira de Revisão de Aposentadoria – ABRRA, perante a 15ª
Vara cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, processo nº 0205454-
85.2011.8.26.0100;

 

Ação de Procedimento Comum (Serviço Passado), proposta pela AAPS contra
a Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo-SABESP, perante a 8ª
Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo, processo nº
0038970-61.2010.8.26.0053.

 
Além do acompanhamento das duas ações, o escritório D´Avila & Coelho Advogados,
prestará consultoria jurídica à Associação específica para os assuntos previdenciários
envolvendo a Sabesprev, com foco na preservação dos interesses dos associados
suplementados e pensionistas.
 
A tramitação das ações e as novas informações trazidas pelo escritório serão
rapidamente repassadas pela AAPS a todos os associados.
 
A Diretoria

 

 Assembleias: Acompanhe as deliberações
 
 

Em função da pandemia, para preservar o cuidado com os associados, a AAPS tem
realizado  suas assembleias pela Internet, divulgando com antecedência os links que

permitiram a participação dos interessados.
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A Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 13 de abril, aprovou as
atualizações do estatuto da AAPS. Entre as modificações, foi aprovada a criação do cargo
de vice-presidente da Diretoria Executiva.
 
Outras duas ocorreram no último dia 29 de abril:
 
A Assembleia Geral Ordinária, realizada   às 9 horas, aprovou por unanimidade o
Relatório de Gestão da Diretoria Executiva e Balanço Anual referente ao ano de 2020.
Em seguida foi homologado  o resultado das eleições e empossado os novos membros
eleitos para os Conselhos Deliberativo e Fiscal.
 
Às 15 horas, a Assembleia Geral Extraordinária homologou a eleição,  pelo Conselho
Deliberativo de José Luiz de Melo Pereira para o cargo de presidente da AAPS e de Paulo
Roberto Menezes como vice-presidente da Diretoria Executiva.
 
A indicação e aprovação dos demais ocupantes das Diretorias da AAPS  acontece na
próxima reunião do Conselho Deliberativo, marcada para o dia 13 de maio. A nova
composição será informada aos associados no final da reunião e as propostas para o
novo mandato serão divulgadas na próxima edição do nosso jornal.
 
A Diretoria

 

Para garantir o recebimento de nossos e-mails, adicione o e-mail faleconosco@aaps.com.br ao seu catálogo de
endereços. Respeitamos sua privacidade, caso não queira mais receber nossos e-mails, cancele a sua inscrição aqui.  
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