
ELEIÇÕES NA AAPS  – TRIÊNIO 2009 / 2012
                                                          
  
           Em reunião realizada no dia 11 de agosto de 2008 o Conselho Deliberativo da AAPS aprovou a criação 
da Comissão Eleitoral responsável pela organização e realização, em abril de 2009, das eleições gerais para 
renovação dos conselhos deliberativo e fiscal da Associação para o triênio 2009 / 2012.

Vale lembrar que o próximo Presidente da AAPS para a gestão 2009 / 2012 será escolhido entre os 
membros eleitos do Conselho Deliberativo.   

A Comissão Eleitoral será presidida pela associada Maria Lúcia de Paiva Castro e integrada pelos 
membros: Dirce Sgorlon Rascado, José César Rodrigues, Lucival de Jesus S. Figueiredo, Miriam Musial 
Bonate, Shiro Yaguinuma e  Vital Meira de Menezes.

Observadas as disposições do Estatuto da AAPS caberá a esta Comissão definir e divulgar o 
regulamento e calendário eleitoral, coordenar e conduzir o respectivo processo, examinar e homologar o 
registro das candidaturas, credenciar fiscais e decidir sobre impugnações de candidaturas, de votos ou 
resultados, bem como sobre recursos interpostos pelos candidatos. Compete também a esta Comissão a 
divulgação dos resultados e a proclamação dos eleitos.

As reuniões de trabalho desta comissão já estão acontecendo e, oportunamente, voltaremos a este 
assunto. 

www.aaps.com.br

Ano 6 - Nº  32 - Setembro / 2008

Comissão Eleitoral já está formada

       Dando seqüência às ações relacionadas com as anunciadas mudanças nos atuais planos de saúde, 
Valdemar Venâncio, José Taniguti e Gerson de Oliveira, respectivamente presidentes da Diretoria Executiva, 
Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal da AAPS estiveram reunidos em 12 de agosto, com Marcio Abud, 
diretor de Gestão Corporativa da Sabesp, e no dia 18 com o Walter Sigollo, presidente do Conselho Delibe-
rativo da Sabesprev. Na pauta os dirigentes da AAPS reiteraram posição anterior sobre as medidas em 
andamento e a preocupação com o futuro dos atuais planos. 

 Saúde: AA S mantém co tat s co  abesp Sabesprev P n o m S e 

3ª OLIMPÍADA DA AAPS - PARTICIPE!
03 a 07 de novembro - Bertioga  / SP

Veja mais detalhes no verso 

           No período de 23 de setembro a 02 de outubro serão realizadas as eleições para renovação do Conselho 
Deliberativo e Fiscal da Fundação Sabesprev. Poderão votar nos candidatos inscritos os aposentados e 
pensionistas da Sabesprev (assistidos), assim como os empregados que contribuem para o plano 
previdenciário.
                                           A  AAPS conclama seus associados eleitores para apoiar o nosso candidato: 
                                          

Formado em Administração, atuou na Sabesp na área de contabilidade de 
custos, e no Interior, como administrador na implantação dos serviços da Sabesp em 
diversos municípios, organizando as atividades de suporte à operação. Prestou 
serviços de apoio e assistência a municípios não operados e programas de 
eliminação de ligações clandestinas de água / esgoto efetuando a avaliação pa-
trimonial e regularização de bens. 

       Assistido da Sabesprev, atualmente é Assessor de Suplementação na AAPS. 

Eleições na Sabesprev

Armando Silva Filho - Nº 02



               3ª OLIMPÍADA  DA AAPS – BERTIOGA / SP

                03 a 07 de novembro  – Taxa de inscrição R$ 10,00

        Colônia de Férias da Associação Sabesp

                         Atletismo – Futebol – Vôlei – Bocha –  Ping Pong 
                  Snooker - Buraco – Dama – Dominó – Karaokê

      Os participantes inscritos para uma das modalidades programadas terão direito a hospedagem 
gratuita na Colônia de Férias da Associação, incluindo coquetel de chegada, 3 refeições diárias e 
churrasco de encerramento com música ao vivo. 
         Transporte em  ônibus fretado com saída às 18 horas do dia 03/11 e retorno para São Paulo no dia 07/11 às 10  horas.

Os jogos de salão organizados pela Diretoria Social e de Saúde -  buraco, truco, dominó e dama - assim 
como as demais atividades socioculturais da AAPS, além de contribuir com a integração e o lazer dos 
associados, têm como objetivo definir a tabela dos jogos para a 3ª Olimpíada da  AAPS.

Os jogos acontecem às terças-feiras (semana sim, semana não), a partir das 15 horas, e os parti-
cipantes são recepcionados com um delicioso lanche. 

Acompanhe a programação e venha participar! 

A  AAPS, em conjunto com as demais entidades de aposentados e pensionistas complementados, vem 
acompanhando o processo de organização da SPPREV (São Paulo Previdência), autarquia criada através da 
Lei Complementar 1010 /07.

Vinculada à Secretaria da Fazenda, a SPPREV vai absorver os diversos institutos de previdência do 
Estado de São Paulo e será responsável pela folha de pagamento de pensões e aposentadorias da 
administração direta e indireta do Estado, bem como a manutenção permanente do cadastro dos beneficiários 
e a gestão dos fundos e recursos arrecadados.

Cerca de oitenta entidades de servidores ativos e aposentados reúnem-se em caráter permanente às 
quartas-feiras, na Assembléia Legislativa de São Paulo para acompanhar a criação da SPPREV. A Federação 
de Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo deverá indicar os 7 membros do Conselho de 
Administração da futura SPPREV.  A diretoria executiva será designada pelo Governo do Estado.

No futuro  a SPPREV  poderá assumir o pagamento da nossa complementação. 

AAPS ACOMPANHA A ESTRUTURAÇÃO DA SPPREV 

JOGOS DE SALÃO 

Esta
 você não

 pode perder!

SETEMBRO

 Jogos de Salão - Buraco e Dama
 Viagem a Cardoso 
 Colônia de Férias da Associação Sabesp

     15   12 horas

  18 a 25

OUTUBRO

Programe-se!

                       Jogos de Salão - Truco e Dominó

Jogos de Salão - Buraco e Dama

14 h30min    Reunião da Diretoria com Associados

 Sarau Artístico e Cultural no Clube Homs

Viagem a João Pessoa / PB c/ Hotel Tambaú

                           Jogos de Salão - Truco e Dominó

** Mais detalhes sobre a programação, preços, reservas e inscrições para os eventos       
em nossa secretaria pelo telefone (11) 3289-8511 e no site www.aaps.com.br.
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-    -    

  **     **  

-  -   

-    -    

  **     **  

-  -   
-  -   

-  -   15 horas 

26 
23

     09
  14 a 21

    21

      07  

18
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                                         Baile da Primavera no Clube Piratininga

                       14 h30min    

 15 horas    

 15 horas    

19 horas

Torneio de Fut. Society na Costa Carvalho -    -     10 horas    04

Reunião da Diretoria com Associados

Convidados   
Preços

Sócios

Sócios Convidados   
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