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ELEIÇÃO NA AAPS PARA O TRIÊNIO 2012 - 2015
E!
NOVIDAD

VOTO ELETRÔNICO

Na próxima eleição a nossa Associação estará oferecendo
aos seus eleitores, além do voto tradicional por correspondência, o voto eletrônico.
Mais detalhes no próximo informativo.

Venha participar das atividades de nossa Entidade
candidatando-se aos cargos dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

IMPORTANTE!
Todo associado pode votar, estando filiado até 01/09/2011 e quite com as suas obrigações
e em pleno gozo de seus direitos.
A participação de todos os Associados é fundamental para a escolha dos dirigentes,
definição dos rumos e métodos de atuação de nossa Entidade para os próximos anos.

Não deixe de participar!

Período de inscrição dos candidatos:
03/11/2011 a 16/12/2011 na Secretaria da AAPS. Participe!
Saiba mais detalhes sobre as eleições:
Quem poderá ser candidato?
Poderão se candidatar os Associados efetivos, pertencentes às categorias a saber:
a) ex-empregados da Sabesp, aposentados por órgão
oficial de previdência social;
b) pensionistas de ex-empregados referidos no item “a” e de
empregados referidos no item “c”, já falecidos;
c) empregados da Sabesp aposentados por órgão oficial de
previdência social;
filiados até 01/03/2010 e quites com as suas obrigações
e em pleno gozo de seus direitos associativos.
Como será o mandato?
Os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal terão
mandatos coincidentes de 3 (três) anos.

Como serão as eleições?
Serão eleitos para o Conselho Deliberativo os candidatos
mais votados, e para Suplentes todos os demais, respeitada a
ordem de classificação obtida na eleição.
As vagas para Conselheiro serão na proporção de 1 (uma
vaga) para 150 (cento e cinquenta) associados.
Serão eleitos para o Conselho Fiscal os 3 (três) candidatos
mais votados e, para Suplentes os demais, respeitada a ordem
de classificação obtida na eleição.
Como será votação?
O voto será secreto, no período de 01 a 14 de março de 2012.
Haverá voto por correspondência e eletrônico (via internet).
No dia 14 de março de 2012 haverá votação na sede da
AAPS exclusivamente por meio eletrônico.

REMETENTE:
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Etiquetas para Distribuição
de Material de Campanha
Os candidatos poderão ter acesso ao cadastro de
Associados, através de etiquetas para correspondência, obtidas junto
à Secretaria da AAPS, no dia 16/01/2012, mediante pagamento.
A utilização dessas etiquetas deverá ser feita,
exclusivamente, nas dependências da sede da AAPS,
que se encarregará de postar a correspondência etiquetada.

Plataforma dos Candidatos

!
O
Ã
Lembramos que no ato de inscrição
Ç
N
E
o candidato deverá preencher o formulário
AT
para candidatura, definido pela Comissão Eleitoral com dados de
seu currículo e texto plataforma, a saber:
CARGO

TAMANHO DO TEXTO

Candidato ao Conselho Deliberativo

O máximo de 185 toques

Candidato ao Conselho Fiscal

O máximo de 185 toques

Obs: Cada toque corresponde ao espaço ocupado por letra, vírgula,
ponto e qualquer espaço em branco equivalente.
Aconselhamos que os candidatos preparem seus textos de apresentação com antecedência.

Mais detalhes constam no Regulamento
das Eleições Triênio 2012 - 2015 disponível em nossa Secretaria
e no site da AAPS: www.aaps.com.br.
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CALENDÁRIO DAS ELEIÇÕES AAPS - Triênio 2012-2015
EVENTO

DATA

HORÁRIO

Período de inscriçăo dos candidatos

03/11/2011 a 16/12/2011

8h às 17h

Divulgaçăo para os candidatos inscritos Homologados e năo Homologados

Até 09/01/2012

17h

Prazo para recurso pelos
candidatos năo homologados

11/01/2012

Até às 17h

Divulgaçăo dos resultados dos recursos

13/01/2012

Até às 17h

Divulgaçăo formal dos candidatos homologados

16/01/2012

Até às 17h

Comissăo realiza o sorteio da ordem dos
candidatos na "Cédula de Votaçăo"

17/01/2012

15h

Divulgaçăo de currículos e plataformas
dos candidatos nos
meios de comunicaçăo disponíveis

Até 17/02/2012

_

Encaminhamento das cartas com voto
pelo correio e senha para o voto eletrônico

17/02/2012

_

Candidatos indicam fiscais
para acompanhamento do processo eleitoral

20/02/2012 a 24/02/2012

Período de Votaçăo

01/03/2012 a 14/03/2012

_
_

Votaçăo na Sede da Associaçăo dos
Aposentados e Pensionistas da Sabesp - "AAPS"

14/03/2012

9h às 17h

Data limite para coleta de votos no correio

21/03/2012

A partir das 15h

Apuraçăo dos votos

22/03/2012 a 23/03/2012

A partir das 9h

Divulgaçăo dos resultados

26/03/2012

Até às 17h

Comissăo aprecia o recurso,
homologa e divulga a decisăo.

29/03/2012

Até às 17h

Publicaçăo dos resultados finais
do processo eleitoral

02/04/2012

Até às 17h

Assembleia Geral de proclamaçăo
e posse dos eleitos

27/04/2012

A definir

ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS E ESPORTIVAS

PROGRAME-SE!

AGENDA

Novembro
Dia

Horário

11
Sexta

6 horas

Evento

Local

Sócios e
Cônjuges ou
1 acompanhante

Convidados

Compras em São Paulo

Saída do ônibus: Av. Ana Costa
em frente ao Extra
(Posto Ipiranga)

R$ 25,00

O evento não
será aberto
para convidados.

(para Baixada Santista)

Mais informações sobre preços e programação entrar em contato com a secretaria através do telefone: (11) 3289-8511.

Festas de Confraternização AAPS 2011
CAPITAL

BAIXADA

11 de dezembro - às 12 horas

16 de dezembro - às 20 horas

Club Homs

AEAS

Av. Paulista, 753.
Sócios e cônjuges ou 1 acompanhante: R$ 25,00
Convidados: R$ 60,00

Rua Dr. Arthur Assis, 47 - Santos
Sócios e cônjuges ou 1 acompanhante: R$ 20,00
Convidados: R$ 60,00

Música ao vivo - Musical em MI

Música ao vivo - Trio do Blow Up

!

O
ATENÇÃ

AAPS VAI LEILOAR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA OS ASSOCIADOS
A AAPS está renovando todos seus equipamentos de informática. Os atuais microcomputadores em uso e
em bom estado serão disponibilizados, da forma em que encontram, para os associados
que tiverem interesse.
No dia 16/11/2011 faremos a exposição na sede da AAPS dos conjuntos: processador, monitor, teclado, mouse, duas caixas acústicas e apenas o hardware, sem
instalação do Windows.
Cada associado e/ou seu dependente poderá fazer uma única oferta para um
conjunto.
Fique ligado! Os equipamentos serão expostos na data fixada das 9 às 16 horas, e a
maior oferta será vencedora.
O ganhador terá 24 horas para retirar o conjunto. Caso contrário, a segunda melhor oferta
poderá levá-lo.

Atenção! A AAPS não se responsabiliza por qualquer quebra ou defeito após sua retirada.
Caso sobre algum conjunto, este será doado a instituição de caridade regularizada e legalizada.
A Diretoria

