*RELATÓRIO DE GESTÃO*

* EXERCÍCIO 2013 *

MENSAGEM DO PRESIDENTE
Estamos apresentando o Relatório Anual de Atividades da Diretoria Executiva da AAPS,
exercício de 2013, em cumprimento às disposições estatutárias.
Pretendemos demonstrar os projetos, as ações, os serviços e os eventos realizados ao
longo do ano pelas diversas Diretorias, em sintonia com o cumprimento da nossa
missão institucional: defesa dos interesses e direitos dos associados e melhoria de sua
qualidade de vida, além de promover eventos que estimulem a cidadania e a nossa
inclusão social.
Na área administrativa o empenho maior foi na reorganização de processos, revisão de
rotinas de trabalho, treinamento e desenvolvimento dos funcionários, visando otimizar o
atendimento aos associados e ao público em geral.
Em comunicação e marketing ampliamos os veículos de comunicação com os
associados e potenciais associados, com a criação de novas mídias eletrônicas.
Na área financeira a busca de aprimoramento de controles e processos tem sido uma
constante, visando à transparência dos resultados contábeis, apresentação de
resultados em tempo oportuno e suporte às demais áreas da Associação.
As áreas jurídica, saúde e previdenciária, como têm acontecido nos últimos anos,
concentraram as maiores ameaças e desafios à nossa missão institucional, exigindo o
dispêndio de muita energia, trabalho e empenho de todos:
 O Plano Previdenciário atual (BD) tem sido minado pelas tentativas da Sabesp de
impor, sem qualquer negociação, o Plano Sabesprev Mais, um sistema ruim, de
investimento bancário, sem as garantias de vitaliciedade que almejamos. Até o
momento o poder judiciário tem sido favorável à nossa causa.
 Os Planos Médicos da Sabesprev estão, novamente, com perspectivas de revisão:
fruto de negociação do acordo sindical, a Sabesp criou uma comissão paritária, com
representantes da Sabesp, Sabesprev e dos empregados e aposentados. Esperamos
que esta iniciativa tenha resultados efetivos para nossa categoria: Planos médicos de
qualidade a custos acessíveis a todos.
Na área jurídica ainda tivemos uma importante conquista nos tribunais com a ação dos
G0s: muitos associados reverterem sua fonte de pagamento das complementações de
aposentadoria e pensão passando da Secretaria Estadual da Fazenda para a Sabesp.

Na área social toda a programação estabelecida para o ano foi cumprida. Houve um
esforço muito grande, devido às limitações orçamentárias, para levar entretenimento,
lazer e qualidade de vida aos associados e seus familiares. O aumento da participação
de mais colegas nos eventos continua sendo uma meta permanente a ser perseguida.
Através de um Grupo de Trabalho interno liderado pela área de representação externa,
iniciamos a revisão do sistema de parcerias comerciais com o mercado de produtos e
serviços de interesse dos nossos associados, de maneira diversificada e com qualidade.
Iniciamos projetos preliminares para a instalação no próximo ano de duas
representações regionais no interior do estado, que no futuro poderão ser transformadas
em subsedes com bons resultados, a exemplo da existente na Baixada Santista. A
regionalização administrativa é uma das metas prioritárias de nossa gestão.
Em comemoração ao Jubileu de Prata da Associação em 2014 foi preparada, por uma
Comissão Especial designada, a programação dos eventos que ocorrerão ao longo do
ano. A apresentação oficial ocorreu na Festa de Confraternização de 2013 em São
Paulo e divulgada nos veículos de comunicação interna. O Grupo de Apoio Social terá
papel fundamental na realização desses eventos.
Queremos destacar ainda que em 2014 iniciaremos os preparativos para o processo
eleitoral que elegerá os novos gestores da AAPS para o triênio 2015/2018. Faremos
tudo o que for necessário para a preservação da transparência, democratização e
aumento da participação dos associados na gestão de nossa entidade. Estamos
precisando de voluntários que participem de forma mais efetiva no dia a dia de nossa
entidade.
Meus agradecimentos aos Diretores, membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal,
funcionários e colaboradores integrantes dos diversos Grupos de Trabalho pela
maturidade, compartilhamento, ações pró-ativas, responsáveis e colaborativas que
sempre empreenderam e facilitaram nossa gestão na direção da AAPS.
Que Deus continue nos iluminando.

JOSÉ LUIZ DE MELO PEREIRA

QUADRO ASSOCIATIVO
DEZEMBRO 2013

DISTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS
•Aposentados Complementados:
•Aposentados Suplementados:
•Aposentados INSS:
•Pensionistas Complementadas:
•Pensionistas Suplementadas:
•Pensionistas INSS:
•Empregados Ativos:

1552
797
112
436
037
036
102

DISTRIBUIÇÃO GRÁFICA DO QUADRO ASSOCIATIVO

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Em 2013, em virtude da mudança de cargos na Diretoria Executiva da AAPS, houve a
atualização dos programas da Diretoria Administrativa, também chamado de plano de
voo.
O material foi cuidadosamente elaborado pelos diretores e analisado por conselheiros
voluntários em colaboração com a Diretoria.
Uma das propostas foi uma postura mais agressiva no programa de captação de novos
sócios, visando fazer palestras juntos aos programas de pré-aposentados elaborados
nas áreas de RH da Sabesp.
Foi observado que uma das portas para o aumento do quadro associativo da AAPS é a
possível participação da associação nos programas de demissão e pré-aposentadoria.
Infelizmente, por uma questão de cronograma, não foi possível colocar esse projeto em
andamento no ano de 2013. Ele será uma das prioridades do ano de 2014, como parte
da comemoração dos 25 anos da AAPS.
Visando melhorar a comunicação interna da entidade, a Diretoria Administrativa retomou
a reunião mensal com os funcionários da AAPS. Deste modo, tornou-se mais fácil expor
dúvidas, críticas ou sugestões que possam melhorar o relacionamento com os demais
membros diretivos da associação e também o atendimento aos sócios.
Outra benfeitoria para os associados foi a realização do Curso de Informática. Ele foi
gratuito e reuniu duas turmas iniciais de aproximadamente seis alunos em alternados
dias da semana. Na subsede da Baixada Santista o curso também foi oferecido e contou
com a participação de seis alunos. Devido à demanda e também ao sucesso dos
cursos, estuda-se dar continuidade ao projeto no ano de 2014.
Na área de RH da AAPS foi elaborado e implantado o banco de horas e compensação
de horas dos funcionários da AAPS, e houve ainda o enquadramento salarial dentro da
política de cargos e salários vigente na associação. O aumento real entrou em vigor a
partir de novembro de 2013.
Considerando o vasto material contábil, jurídico e administrativo que se encontra no
sótão da AAPS, sem a devida identificação ou condições próprias de armazenamento,
foi aprovada a contratação de uma bibliotecária para a organização, digitalização e
arquivamento adequado de tais materiais. Ela iniciará os trabalhos em 2014.

Na parte física da entidade, foram feitos pequenos consertos para a solução das
pendências da reforma da sede como vazamentos nos vidros, infiltração na parede e
grade na soleira da porta do deck Também foi instalado um toldo eletrônico para a
cobertura do deck, que possibilitará a utilização deste em dias chuvosos.
Em dezembro, durante o período de recesso, foi feita a troca do piso do piso térreo,
tendo em vista que o anterior encontrava-se mal colocado. O piso atual é
antiderrapante, visando à mobilidade segura dos associados da AAPS.

DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Para dar cumprimento, de forma satisfatória, às necessidades da AAPS esta diretoria
atua em duas frentes distintas, procurando atender com qualidade aos pleitos individuais
e coletivos de nossos associados.

PLANTÃO - Assistência Jurídica
Quando se trata de questões pessoais, não necessariamente decorrentes da situação
de aposentado ou pensionista, o Plantão de Assistência Jurídica certifica-se das dúvidas
ou questões e orienta o associado, encaminhando-o, quando couber, para um advogado
conveniado, que atua na área em que a eventual demanda deva ser tratada.
Tais atendimentos no exercício de 2013 versaram predominantemente sobre os
seguintes temas:
 IMPOSTO DE RENDA
O plantão jurídico elaborou e transmitiu 164 declarações de IR de associados em 2013 e
orientou o preenchimento, pessoalmente e por telefone a um número ainda maior de
sócios. Ao longo do ano, foram prestados esclarecimentos às dúvidas sobre reajustes
de valores dos boletos, malha fina, lotes de restituição e outros casos.
Alguns associados pedem orientação quanto à isenção do imposto de renda, por motivo
de moléstia grave e por doença incapacitante, sendo-lhes oferecida a orientação quanto
aos procedimentos de ordem técnica e administrativa para a obtenção da pretendida
isenção.
 PENSÃO POR MORTE
Atendemos significativa quantidade de viúvas de aposentados complementados, na
busca de informações de como proceder para se habilitarem ao beneficio da pensão,
orientando-as quanto aos procedimentos administrativos necessários.
Dadas as dificuldades criadas pela Sabesp/Fazenda, todas elas foram encaminhadas ao
escritório de advocacia responsável pela ação coletiva, que contemplava o aposentado
falecido, para que sejam habilitadas a receber as pensões pela Sabesp e não pela
Fazenda.

Quando atendidas pelo plantão são encaminhadas ao escritório de advocacia
responsável pela ação coletiva que envolve o aposentado falecido, para que estude as
possibilidades de ser reabilitada a integralidade da pensão.
 CORREÇÃO DO FGTS DE 1999 A 2013
A legislação prevê que o FGTS seja corrigido monetariamente pela Taxa Referencial
(TR). Desde 1999, entretanto, esse índice tem perdido para a inflação. Em razão disso,
milhares de ações já foram movidas por trabalhadores, sindicatos e associações, para
obrigar a Caixa Econômica Federal – operadora do fundo para pedir mudança na forma
de atualização do fundo, de modo a refletir a inflação.
A área jurídica da AAPS vem acompanhando o assunto e a julgar pelas informações
obtidas sugere que nossos associados adote um comportamento cauteloso sobre o
assunto, muito embora aos associados interessados, disponibilizamos escritório de
advocacia parceiro para ingressar com ações judiciais individuais.
 EXECUÇÕES PROVISÓRIAS
COMPLEMENTAÇÃO

DA

AÇÃO

DE

MANUTENÇÃO

DA

Tendo em vista os recursos da Fazenda e Sabesp, as execuções provisórias das
complementações de aposentadoria e pensão ficaram estacionadas em 2013. No
entanto conseguimos, por meio de nosso escritório contratado, definir uma estratégia
junto ao juiz da 8ª Vara, onde requeremos individualmente a qualificação na ação
coletiva de 23 casos, visando o direito ao recebimento do beneficio, aposentados e
pensionistas, com sucesso. O juiz alertou que analisará caso a caso e poderá conceder
uma tutela antecipada neutralizando eventuais recursos da Sabesp e Fazenda.
 AÇÃO DE INTEGRALIZAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO Em relação à ação de integralização das pensionistas, postergamos o ingresso da ação
para 2014, uma vez que ainda temos receio que a justiça do trabalho se considere
incompetente ou mesmo caracterize um conflito de competências, que poderia adiar em
muito o julgamento do processo, dada a controvérsia do entendimento atual do
judiciário.

 PLANO PREVIDENCIÁRIO SABESPREV MAIS
Participação em audiência de conciliação, referente à ação civil publica sobre o déficit
previdenciário, que ocorreu na 8ª vara da Fazenda Publica de SP, onde estavam
presentes representantes da Sabesp, Sabesprev, Sintaema e AAPS. Não resultou em
acordo. Houve considerações e debates relativos ao histórico da questão (serviço
passado, déficit e migração). O presidente do Sintaema manifestou-se favorável a
migração dos ativos.
A juíza manifestou preocupação em relação ao fato e diante disto, concedeu o prazo de
30 dias para que as demais partes se manifestassem a respeito da proposta
apresentada, mas mesmo assim pediu a todos que avaliassem quais seriam as
consequências da liberação da migração para os inativos. Situação ainda pendente.
 SUSPENSÃO DA LIMINAR DA AÇÃO JUDICIAL SABESPREV MAIS PARA
1209 ATIVOS
Em 03/12/2013 foi publicado um despacho do Desembargador da 12ª Câmara de Direito
reconhecendo em Agravo de Instrumento a 1.209 ativos que ajuizaram recurso tentando
derrubar nossa liminar da ação judicial contra o plano Sabesprev Mais. Com isso, nossa
liminar ficou suspensa parcialmente para esse grupo especificamente.
Foram adotadas, imediatamente, as medidas judiciais cabíveis para o restabelecimento
da integralidade da liminar e manutenção do patrimônio do Plano de Benefícios Básico e
obtivemos sucesso.
 AÇÃO JUDICIAL DO PLANO DE SAÚDE
Com a improcedência em 1ª instância da Ação Judicial movida pela AAPS contra a
Sabesprev, com o objeto de reintegrar o aposentado no Plano de Saúde Pleno, decidiuse por impetrar um recurso em instancia superior considerando; a existência de
jurisprudência favorável, a inexistência de sucumbência e o valor baixo das custas.
Processo em andamento.

OUTROS TRABALHOS REALIZADOS:
 Atendimentos de consultas referentes à demissão dos empregados
aposentados TAC;
 Elaboração de contratos que envolvam a AAPS;
 Estudos sobre ações judiciais pertinentes aos nossos associados
(desaposentação, revisões de beneficio e outras);
 Acompanhamento de ações judiciais individuais e coletivas de associados;
 Orientação jurídica de assuntos particulares de nossos associados;
 Elaboração de petições judiciais envolvendo; averbação, alvarás e
contenciosos do Juízo de Pequenas Causas;
 Elaboração de contratos; orientação em inventários, separação ou divórcio
e outros.

CAJU – Comissão de Assuntos Jurídicos
Esta comissão, composta por Conselheiros, Diretores e associados colabora com esta
Diretoria em todas as questões que possam envolver propostas de ações judiciais e/ou
estratégias a serem adotadas pela diretoria da AAPS visando enfrentar e solucionar as
demandas e ameaças jurídicas.
Para tanto foram realizadas reuniões do grupo, e quando necessário, com a
participação de escritórios contratados, com notória experiência no âmbito da matéria a
ser demandada, sempre com objetivo de sugerir a melhor alternativa de
encaminhamento, assim como possibilitando que, ao chegar aos níveis de aprovação
(Diretoria, Conselho Deliberativo e Assembleia Geral), tal proposta de ação seja
perfeitamente clara e precisa em todo o seu contexto.

DIRETORIA DE SAÚDE E SERVIÇO SOCIAL

PLANTÃO DE SERVIÇO SOCIAL
No ano de 2013, pode-se notar um aumento na procura do Plantão de Serviço Social,
realizado na sede de segundas e quintas-feiras e na subsede da Baixada Santista às
sextas-feiras. Para emergências a assistente social atende vinte e quatro horas pelo
telefone.
O serviço – que já faz parte da tradição da AAPS – tem colaborado para que
associados, seus cônjuges e dependentes de até dezoito anos possam contar com uma
assistente social capacitada para orientar e/ou agir na resolução de problemas
familiares, econômicos, de saúde e até mesmo jurídicos.
Na Capital, onde o número de atendimentos é maior, o principal atendimento refere-se
às questões de saúde (internações, doenças graves, problemas com os planos de
saúde), embora os casos de falecimento e conflitos interpessoais também sejam
frequentes.
Na Baixada Santista, os principais atendimentos se deram em relação a óbitos de
familiares, o que gera os trabalhos de auxílio funeral, pensão por morte e orientação
jurídica.
Nas duas unidades houve casos de orientações quanto à saúde, acompanhamento de
internações, encaminhamento para terapias e também explicações para noções de
reequilíbrio financeiro.
Para melhor visualização da demanda dos associados e do trabalho realizado pela
assistente social, no ano de 2013, foram preparados os seguintes gráficos:

ATENDIMENTO ANUAL - CAPITAL

 381 Associados atendidos;
 258 Associados que requerem intervenção social;
 070 Atendimentos relacionados a falecimentos;
 053 Associados com problemas de saúde/internados.

SITUAÇÕES IDENTIFICADAS – CAPITAL

 005 Casos de orientação a desiquilíbrio financeiro;
 174 Acompanhamento de diversos casos de saúde;
 070 Casos atendidos e encaminhados para departamento jurídico;
 069 Orientação sobre auxílio funeral, seguro de vida, etc;
 023 Auxílio funeral à família de associados adimplentes;
 040 Dificuldades em atendimento hospitalar e exames médicos.

INSTRUMENTOS - CAPITAL

 003 Relatórios dos casos de associados com problemas variáveis;
 012 Visitas hospitalares e domiciliares ;
 003 Entrevistas pessoal/investigação social/análise socioeconômica;
 003 Análise de processos;
 300 Ligações realizadas para passar ou obter informações de associados;
 200 Ligações recebidas dos associados ou familiares;
 020 E-mails para Diretoria com informações variadas.

ATENDIMENTO ANUAL – BAIXADA SANTISTA

 170 Associados atendidos;
 130 Associados que requerem intervenção social;
 006 Atendimentos relacionados a falecimentos;
 023 Associados com problemas de saúde/internados.

SITUAÇÕES IDENTIFICADAS – BAIXADA SANTISTA

 005 Casos de orientação a desiquilíbrio financeiro;
 060 Acompanhamento de diversos casos de saúde;
 053 Casos atendidos e encaminhados para departamento jurídico;
 010 Orientação sobre auxílio funeral, seguro de vida, etc;
 002 Auxílio funeral à família de associados adimplentes;
 040 Dificuldades em atendimento hospitalar e exames médicos.

INSTRUMENTOS – BAIXADA SANTISTA

 004 Relatórios dos casos de associados com problemas variáveis;
 002 Visitas hospitalares e domiciliares ;
 007 Entrevistas pessoal/investigação social/análise socioeconômica;
 004 Análise de processos;
 200 Ligações realizadas para passar ou obter informações de associados;
 100 Ligações recebidas dos associados ou familiares;
 010 E-mails para Diretoria com informações variadas.

PLANO DE SAÚDE
Em 2013 os Planos de Saúde mantiveram-se com a situação financeira deficitária, a
exemplo do ocorrido em 2012.
Os planos PADRÃO e EXECUTIVO foram reajustados em 16,64%, sendo reajuste
técnico de 10,11 % e aplicação do reajuste financeiro FIPE-SAÚDE de 5,93%,
acumulado de 12 meses: Janeiro/2012 a Dezembro/2012.
O plano PADRÃO A foi reajustado em 5,93% referente á aplicação do índice financeiro
da FIPE-SAÚDE, acumulado de 12 meses: Janeiro/2012 a Dezembro/2012.
O plano EXECUTIVO A foi reajustado em 18,87% sendo índice técnico de 12,22% e
aplicação do índice financeiro FIPE-SAÚDE de 5,93, acumulado de 12 meses:
Janeiro/2012 a Dezembro/2012.
Os reajustes das mensalidades dos planos acima referidos vigoraram a partir de
MAIO/2013
Além dos planos acima, a Sabesprev também disponibiliza o Plano de Saúde Pleno 279
para os aposentados e ex-empregados em atendimento á RN 279 da ANS.
O acordo firmado pela Sabesp com os sindicatos em maio 2013 previa a análise dos
planos de saúde.
“A Sabesp contratará até outubro/2013 empresa especializada para elaboração de
diagnóstico e estudos atuariais dos Planos de Saúde (ativos e aposentados)
administrados pela Fundação Sabesp de Seguridade Social-Sabesprev.”
Em 2013 aconteceu somente entrevistas com dirigentes/representantes das entidades
representativas para diagnostico da situação atual.

CAMPANHA DO AGASALHO 2013
Em parceria com a Sabesp, a AAPS realizou, mais uma vez, a Campanha do Agasalho, visando
colaborar com as pessoas mais necessitadas durante o Inverno.
Com a ajuda dos associados da AAPS e dos moradores dos arredores da sede, a campanha
arrecadou 187 peças de roupas, 10 pares de sapato e 02 bolsas. Os agasalhos recolhidos foram
encaminhados no Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural do Estado de
São Paulo, para serem distribuídos para crianças e adultos.

DIA INTERNACIONAL DO IDOSO
Em 27 de setembro de 2013 foi celebrada a terceira edição do Dia Internacional do Idoso. Desta
vez, ao invés de palestras sobre saúde, optou-se por fazer um passeio com os associados ao
Parque Maeda, em Itu.
Cerca de 130 associados puderam desfrutar de toda a infraestrutura do parque, que inclui um
pesqueiro, um jardim japonês, pedalinho, piscinas e outras atividades lúdicas. Foram servidas
três fartas refeições e os associados puderam dançar ao som de música ao vivo.
Esse novo modelo de atividade, no Dia Internacional do Idoso, foi um sucesso comprovado
entre os associados e provavelmente será adotado para futuras edições do evento.

CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL
Mantendo-se fiel à sua missão de promover a cidadania, a AAPS mais uma vez promoveu, no
final do ano, a arrecadação de itens de higiene pessoal para o Recanto do Idoso Nosso Lar, em
Guarulhos, entidade que atende 110 idosos de ambos os sexos, com idade a partir de 60 anos
em situação de abandono familiar, moradores de rua encaminhados pelos Serviços de Proteção
ao Idoso ou ainda por falta de condições econômicas ou de saúde para permanecerem em seu
domicílio.
Ao todo foram arrecadados 370 itens de higiene pessoal doados por associados, pelo Coral
Canto das Águas e pela equipe de futebol da AAPS.

CAMPANHA DE VACINAÇÃO
Em 2013 foi realizada a 11ª edição da Campanha de Vacinação na AAPS em parceria com a
Unidade Básica de Saúde Humaitá.
No dia 20/4 foram aplicadas 603 doses de vacinas, no total, para o público definido pelo
Ministério da Saúde como grupo de pessoas mais vulneráveis à doença: idosos, gestantes,
mulheres em período puerpério (até 45 dias após o parto), doentes crônicos e crianças de 06
meses a 02 anos.
Também houve exame de Prevenção ao Câncer Bucal que ficou à disposição e a critério de
cada pessoa. A maioria optou por fazer a prevenção e alguns casos de lesões iniciais foram
encaminhados para tratamento posterior na própria unidade da UBS Humaitá.
Como em anos anteriores, a AAPS ofereceu um pequeno café da manhã para as pessoas que
compareceram para se vacinar.

GRUPO DE TRABALHO SOBRE ASSUNTOS DE SAÚDE
Composto por associados e pelo Diretor de Saúde e Serviço Social, este grupo de trabalho
desempenhou relevante papel apoiando a diretoria em questões pertinentes aos planos de
saúde da Sabesprev e buscou formas de atuação frente às situações mais urgentes de nossos
associados.

DIRETORIA FINANCEIRA
Notas Explicativas

BALANÇO PATRIMONIAL
AAPS - Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp
Discriminação
I - ATIVO
1 - ATIVO CIRCULANTE
1.1-CAIXA E CONTA CORRENTE
1.2-C/C E APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA
1.2.1-Santander
1.2.2-Banco Itaú
1.2.3-Banco do Brasil
1.2.4-IRRF a Transcorrer

1.2.2- APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PRAZO FIXO
1.2.2.1-Santander - CDB
1.2.2.2-Banco Itaú - CDB
1.2.2.3-Banco BVA S.A
1.2.2.3 - Banco do Brasil
1.2.2.4-IRRF a Transcorrer

ano findo

ano findo

2012

2013

3.357.688,55

3.344.773,24

2.651.116,46

1.904.503,50

2.114,71

11.099,68

65.682,79

111.025,35

1.056,57
64.626,85
(0,63)

91.215,03
19.812,40
(2,08)

2.442.543,30

1.780.460,45

1.785.746,79

1.467.933,24

752.656,16
(95.859,65)

346.181,20
(33.653,99)

1.3-REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

140.775,66

1.918,02

1.3.1-Mensalidades a Receber
1.3.2-Empréstimos a Associados
1.3.3-Outras Contas a Receber
1.3.4-Outros Direitos

680,00
140.095,66

69,50
1.848,52

1.5-REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

2-ATIVO NÃO CIRCULANTE
2.1-CONTAS A RECEBER
2.2-CRÉDITOS A RECUPERAR
2.3-IMOBILIZADO DE OPERAÇÃO
2.4-IMÓVEIS

II - PASSIVO
1 - PASSIVO CIRCULANTE
1.1-FORNECEDORES
1.2-SALÁRIOS E ENCARGOS
1.3-TRIBUTÁRIAS E OUTRAS

2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2.1-RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.2-RESULTADO DO EXERCÍCIO
2.3-FUNDO DE RESERVA

-

706.572,09

-

1.440.269,74

-

132.772,42

-

649.524,92

706.572,09
-

657.972,40
-

3.357.688,55

3.344.773,24

56.417,79

86.336,93

8.209,97

31.341,87

-

-

48.207,82

54.995,06

3.301.270,76

3.258.436,31

2.900.508,57

2.876.746,30

21.541,97

2.469,79

379.220,22

379.220,22

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
AAPS - Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp
Discriminação
I - RECEITAS
1 - MENSALIDADES
1.1-SABESP
1.2-SABESPREV
1.3-Outros

2-OUTRAS RECEITAS: Publicidade, Eventos e Ações Judiciais
3-FINANCEIRAS

II - DESPESAS
1 - DESPESAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
1.1 - Presidência
1.2 - Diretoria Sociocultural e esportiva
1.3 - Diretoria de Assuntos Jurídico
1.4 - Diretoria de Saúde e Assistência Social
1.5 - Diretoria Administrativa
1.6 - Diretoria Financeira
1.7 - Diretoria de Comunicação e Marketing
1.8 - Diretoria Regional Baixada Santista
1.9 - Diretoria de Assuntos Previdenciários
1.10 - Diretoria de Relações Institucionais

2 - OUTRAS DESPESAS
2.1-Depreciação
2.2-Perdas de Mensalidades a Receber
2.3-Despesas Financeiras
2-3.1-Despesas com Provisões
2.4-Despesas não operacionais

3 - CONTRIBUIÇÕES FUNDOS: Reserva/FAJ
3.1-Fundo de Reserva Estatutário
3.2-Fundo de Assistência Jurídica

4- ABATIMENTOS
4.1 Abatimentos (Impostos e Contribuições proporcionais)

III - RESULTADO DO EXERCÍCIO

ano findo

ano findo

2012

2013

1.208.108,30

1.192.729,35

991.919,75

1.057.359,09

704.009,27
182.695,18
105.215,30

737.078,05
201.135,66
119.145,38

11.531,93

97,34

204.656,62

135.272,92

1.186.566,33

1.211.801,53

931.793,67

1.128.267,95

2.083,34
124.096,57
6.573,90
78.110,13
570.606,96
17.879,55
81.302,74
48.592,52
1.154,96
1.393,00

9.337,21
128.051,17
150.295,96
66.625,84
600.308,99
30.656,44
84.321,98
53.987,04
1.643,32
3.040,00

155.572,91

83.533,58

30.844,42
28.868,17
95.860,32

51.199,31
12.134,69
20.109,30
90,28

99.199,75

-

99.199,75
-

-

-

-

-

-

21.541,97

(19.072,18)

RECURSOS NO PERÍODO
AAPS - Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp
ano findo

ano findo

2012

2013

2.922.050,54

2.879.216,09

379.220,22

379.220,22

3.301.270,76

3.258.436,31

2.114,71

11.099,68

2.508.226,09

1.891.485,80

2.3 - OUTROS ATIVOS E PASSIVOS CORRENTES

84.357,87

-84.418,91

2.4 - ATIVO IMOBILIZADO LÍQUIDO

706.572,09

657.972,40

-

782.297,34

3.301.270,76

3.258.436,31

Discriminação
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA AAPS
1.1 - RESULTADOS LÍQUIDOS ACUMULADOS
1.2 - FUNDO DE RESERVA

1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA AAPS
DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2.1 - DISPONÍVEL - CAIXA E BANCOS C/CORRENTE
2.2 - DISPONÍVEL EM FUNDOS DE APLICAÇÃO

2.5 - ATIVOS A RECEBER E / OU RECUPERAR

2 - TOTAL DAS APLICAÇÕES

DIRETORIA SOCIOCULTURAL E ESPORTIVA
Como sempre, para cumprir sua missão de promover o lazer e contribuir para a melhoria da
qualidade de vida dos associados, a Diretoria Sociocultural e Esportiva elaborou um calendário
de eventos para o ano de 2013 bastante festivo e interativo.
O tradicional churrasco do Dia Nacional do Aposentado – que marca o início dos eventos na
AAPS – foi celebrado em nossa sede social e angariou cerca de 250 kg de alimentos não
perecíveis que foram doados a entidades assistenciais.
O Coral Canto das Águas firmou-se mais uma vez como atividade social na sede da AAPS,
sendo aberta a participação de sócios e não sócios. Em 2013, ele representou a AAPS no
encontro de corais de Conservatória (RJ), conquistando o aplauso em pé da plateia. No final do
ano, ele apresentou-se no Recanto dos Idosos Nosso Lar, quando foram entregues os itens de
material de limpeza e higiene pessoal, arrecadados entre os associados.
O Dia Internacional da Mulher foi celebrado em nossa sede social com uma palestra ministrada
por uma renomada palestrante.
Nos jogos de salão, os participantes se divertiram com animadas piadas enquanto saboreavam
um buffet variado.
O frio não afastou os participantes da tradicional Festa Junina da AAPS, onde também é
celebrado o aniversário de nossa entidade. Mais de 200 pessoas se reuniram no Clube de
Campo da Cantareira – gentilmente cedido pela Associação Sabesp – para passar uma tarde
divertida e rever os amigos.
Como de hábito, Agosto foi o mês dedicado ao teatro. Trinta pessoas foram assistir à peça “39
Degraus”, sucesso de crítica e público.
A AAPS – como faz há anos – patrocinou a inscrição dos associados atletas em corridas de rua.
Vale lembrar que a Diretoria Sociocultural e Esportiva acompanha de perto a saúde dos atletas
que correm com a camisa da AAPS. Em 2013, foram mais de uma dúzia de corridas realizadas
pelos nossos atletas.
O grupo do futebol da AAPS manteve aos sábados, nas dependências do Grêmio Costa
Carvalho, sua rotina de atividades esportivas. Conta com a participação de empregados ativos,
sendo que, alguns se tornaram associados, numa clara demonstração de interesse, pois em
breve serão também aposentados.
A Seresta teve como buffet temático os petiscos de boteco. O Grupo Chega de Saudade
encantou a plateia com canções atemporais e com uma singela homenagem ao compositor
Vinícius de Morais.
As viagens tradicionais – Cardoso e Aparecida do Norte – tiveram uma boa participação. Em
2013, foi feito um agradável passeio à Fazenda das Pedras em Itu.

A Festa de Confraternização da Capital teve lugar no Buffet Manaus e serviu para dar início às
comemorações do Jubileu de Prata da AAPS, que será celebrado em 2014. O evento atraiu um
grande público que pôde visitar a Mansão Hasbaya antes da festa, e que teve a oportunidade de
usufruir do cardápio e dançar durante toda a tarde.
A Diretoria Sociocultural e Esportiva obteve êxito em suas atividades graça à colaboração do
Grupo de Apoio ao Social e dos funcionários da AAPS.

EVENTOS REALIZADOS NA SEDE EM 2013
JANEIRO
Não houve evento
FEVEREIRO
Dia 02

Dia do Aposentado.

Dia 23

Com a participação de 254 pessoas
Passeio a Aparecida do Norte

Dia 08

Com a participação de 42 pessoas
MARÇO
Dia Internacional da Mulher

Dia 17

Com a participação de 47 pessoas.
Pescaria em Cardoso
Com a participação de 29 pessoas.
ABRIL

Dia 18

Jogos de Salão
Com a participação de 47 pessoas

Dia 08

MAIO
Passeio a Itu – Fazenda das Pedras
Com a participação de 46 pessoas
JUNHO

Dia 22

Festa Junina
Com a participação de 265 pessoas
JULHO
Não houve evento
AGOSTO

Dia 17

Teatro

Dia 20

Com a participação de 30 pessoas
SETEMBRO
Baile da Primavera

Dia 22

Com a participação de 159 pessoas
Viagem a Cardoso

Com a participação de 26 pessoas

OUTUBRO
Não houve evento
NOVEMBRO
Dia 22

Seresta

Dia 29

Com a participação de 68 pessoas
Viagem a Conservatória - Coral

Dia 08

Com a participação de 26 pessoas
DEZEMBRO
Festa de Confraternização
Com a participação de 241 pessoas

DIRETORIA DE ASSUNTOS PREVIDENCIÁRIOS
A Diretoria de Assuntos Previdenciários estabeleceu como prioridades os assuntos que
foram mais relevantes durante o ano de 2013.

DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO DA SABESPREV E A CRIAÇÃO DO PLANO
SABESPREV-MAIS
No decorrer do ano de 2013 houve o acompanhamento e participação nas negociações
da AAPS junto à SABESP/SABESPREV visando obter a manutenção do Plano de
Benefício Definido (BD) aos aposentados assistidos, nas condições atuais. A intenção é
conseguir garantias da SABESP para o equacionamento do déficit previdenciário, de
forma que os aposentados assistidos não sejam penalizados com o pagamento do
referido déficit.
Face à liminar concedida em 20/10/2010 pelo MM. Juiz da 8ª Vara da Fazenda, que
suspendeu a transferência dos participantes para o Plano Sabesprev Mais, continuamos
com as negociações junto às Diretorias da SABESP/SABESPREV para se tentar um
acordo que não fosse prejudicial aos aposentados assistidos.
Em 2013 houve a necessidade da contratação de um profissional atuário para a
elaboração dos quesitos que foram apresentados para serem analisados.
Os detalhes das ações constam do rol de ações judiciais implementadas pela Diretoria
de Assuntos Jurídicos.
Atendendo a solicitação da AAPS, a PREVIC colocou-se na posição de mediadora entre
a SABESP/SABESPREV e AAPS para colaborar na solução do impasse sobre a
responsabilidade do déficit atuarial.
Para tanto proporcionou três reuniões em Brasília com os dirigentes da
SABESP/SABESPREV e também da AAPS para apreciar as propostas das partes
envolvidas no processo, visando uma negociação final.
Por iniciativa da AAPS, em 15/10/2013 foi realizada uma reunião de conciliação entre as
partes envolvidas na presença da juíza que conduz o processo.
Na ocasião foram apresentadas as propostas de negociação das partes envolvidas.
As propostas ainda não foram apreciadas e também não foram consolidadas.
1.209 funcionários ativos entraram com agravo de instrumento para a liberação da
migração do plano de benefício definido (BD) para o Plano Sabesprev Mais.
A liminar para a migração foi dada no primeiro momento. Porém depois da petição da
AAPS para rever a decisão a liminar foi revogada.

COMUNICAÇÕES
Os participantes, especialmente os assistidos, puderam acompanhar, através do site da
AAPS, as etapas de negociação entre a patrocinadora, a Fundação e a AAPS.
Por meio de boletins informativos, periodicamente também informamos as negociações,
e sempre ressaltamos a necessidade do pagamento do déficit por parte da SABESP.
Foi mantido em nosso site o Fórum de Perguntas e Respostas para esclarecimentos das
dúvidas dos participantes, especialmente os assistidos, dúvidas essas esclarecidas
pelos advogados do Escritório contratado pela AAPS.

DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Em 2013, nos reunimos com diversas entidades públicas e privadas, ligadas à categoria:
15/01 – Reunião plenária na Federação das Associações e Departamentos de Aposentados e
Pensionistas do Estado de São Paulo – FAPESP;
21/01 – Reunião na FAPESP sobre aumentos abusivos dos planos de saúde;
24/01 – Solenidades sobre o Dia Nacional dos Aposentados realizadas na cidade de Aparecida
do Norte, promovidas pela Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas – COBAP;
19/02 – Reunião com o presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas da Nossa
Caixa Nosso Banco – AFACEESP – Sr. Pedro Paulo Galdino, sobre o patrocínio das empresas
aos Fundos de Pensão;
02/3 – Reunião plenária do Vereador Orlando Silva, na Câmara Municipal de São Paulo;
04/3 – Escolha da Diretoria Executiva da AAPS. Indicado para o cargo de Diretor de Relações
Institucionais;
11/3 – Visita à Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo,
visando à possibilidade de a AAPS associar-se a esta;
19/3 – Participação na assembleia plenária da FAPESP;
27/3 – Seminário da Associação dos Profissionais Universitários da Sabesp – APU , sobre a
Política de Saneamento Básico; Limites, Avanços e Possibilidades de Universalização do
Saneamento;
05/4 – Caminhada saída da Associação Sabesp pela Conscientização sobre Autismo, com
chagada no MASP;
09/4 – Reunião com Sr. Pedro Paulo Galdino, da AFACEESP; sobre a situação dos
aposentados suplementados das instituições estatais;
22/04 – Reunião com o Diretor de Comunicação e Marketing, o Diretor de Saúde e Assistência
Social, Luiz Antonio Garcia e José Antonio Oliva, sobre Comitê das Parcerias da AAPS;
08/5 – Palestra sobre o Dia das Mães na sede do SINTAEMA;
20/5 – Missa de Ação de Graças pelo 43º aniversário da Associação dos Funcionários
Aposentados do Banespa – AFABESP – na Igreja São Gonçalo, e coquetel no Restaurante
Bovinus Grill;

23/5 – Reunião sobre Programas da AAPS;
03/6 – Reunião com o Diretor de Comunicação e Marketing sobre panfletagem na Sabesp;
14/6 – Posse da Diretoria eleita da Associação dos Aposentados da VASP – AAPV;
21/6 – Jantar dançante da Associação dos Engenheiros da Sabesp – AESabesp, no Buffet
França;
27/6 – Inauguração da nova sede da FAPESP, a Rua Vinte e Quatro de Maio, 250 – 1º andar Centro;
20/7 – Festa Julina da Associação Sabesp, na Cantareira;
29/7 – Cerimônia de abertura da 24º Fenasan – Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente
e 24º Encontro Técnico – Congresso Nacional de Saneamento, promovidos pela AESabesp;
30/7 – 24ª Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente;
31/07 – 24ª Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente;
01/8 – Cerimônia de encerramento da FENASAN;
06/8 – Festa de posse da Diretoria da ABES – SP, no auditório do Centro Brasileiro-Britânico;
14/8 – Reunião dos coordenadores regionais da FAPESP;
29/8 – Festa de Aniversário da Associação dos Aposentados e Pensionistas da Nossa Caixa
Nosso Banco – AFACEESP no Espaço das Américas, na Barra Funda;
17/9 – Reunião do Fórum das Associações de Aposentados e Pensionistas das Instituições
Estatais do Estado de São Paulo – FEASP;
20/9 – Ato público da Associação dos Aposentados de Santo André, no Bairro Casa Branca em
Santo André;
24/9 – Sessão da Assembleia Legislativa de São Paulo para assistir a votação do Projeto
454/2013 de autoria do governador do estado, o qual concede viagens grátis aos aposentados
com mais de 60 anos nos ônibus intermunicipais, independente do valor da aposentadoria;
28/9 – Baile a Fantasia do aniversário da AESabesp, no Salão da Polícia Militar no Barro
Branco;
07/10 – Congresso pela Sustentabilidade dos Investimentos em Saneamento e Fórum
Internacional do Habitat do Cidadão, promovido pela Sabesp, realizado no hotel Golden Tulip
Plaza Hotel, na Alameda Santos;

20 a 24/10 – Congresso Nacional de Aposentados e Pensionistas promovido pela Confederação
Brasileira de Aposentados e Pensionistas – COBAP, realizado no Resort Costão do Santinho,
em Florianópolis – SC;
01/11 – Festa dos 40 anos da Sabesp, realizado na Sabesp Costa Carvalho;
12/12 – Festa de Confraternização do Departamento de Aposentados do SINTAEMA;
14/12 – Jantar de Confraternização da Associação dos Funcionários Aposentados do Banespa AFABESP;
14/12 – Festa de Confraternização da Associação dos Aposentados da Vasp - AAPV;
16/12 – Solenidade na Assembleia Legislativa sobre os 40 anos da Sabesp, promovido pelo
Engº Samuel Moreira, presidente da Assembleia e engenheiro licenciado pela Sabesp.

O Diretor de Relações Institucionais também representou a AAPS em reuniões mensais da
FAPESP.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
Ao longo do ano de 2013 a Diretoria de Comunicação e Marketing procurou otimizar os
seus veículos de comunicação, implantando novas formas de comunicação com os
associados e colaboradores.
Uma das inovações foi a criação de uma nova mídia, o boletim eletrônico AAPS a Jato,
enviado para os associados da AAPS que possuem um e-mail válido cadastrado junto à
secretaria da entidade, o que contabiliza cerca de mil e quinhentas pessoas. Ao todo
foram nove edições do boletim com notícias urgentes, avisos de eventos da AAPS e
outros assuntos pertinentes.
Outra novidade foi a criação da nova mídia-sistema acoplada ao site da associação, o
AAPS Chat, que permite a conversação on-line com as áreas administrativa e jurídica,
facilitando o contato com os associados que nem sempre podem comparecer à sede ou
que desejam um atendimento rápido e em tempo real.
Também foi criado o Skype Corporativo, um sistema de videoconferência que permite a
participação de até dez pessoas via internet. Inicialmente ele tem sido utilizado pela
área jurídica como comunicação on-line com os advogados conveniados à AAPS, que
possuem escritório fora do estado de São Paulo, contudo, estuda-se utilizá-lo para
reuniões da área administrativa, quando houver a impossibilidade de se fazer uma
reunião na sede da AAPS.
Houve a manutenção dos veículos tradicionais de comunicação de nossa entidade. O
Jornal Sabespapo teve cinco edições no ano que passou e o site www.aaps.com.br
publicou cento e vinte notícias em tempo real.
Dando início ao Programa AAPS 25 anos, foram confeccionados dois tipos de brindes
que foram distribuídos no final de 2013 e continuarão a ser distribuídos ao longo de
2014: o calendário de parede (3.500 unidades) e o chaveiro (2.500 unidades).
Como parte do programa de captação de novos sócios, também foram confeccionados
2.500 calendários de mesa que foram distribuídos aos empregados da Sabesp préaposentados, não associados.
Estivemos presente na 24ª FENASAN - Feira Nacional de Saneamento e Meio
Ambiente, promovida pela AESabesp – Associação dos Engenheiros da Sabesp, no
período de 30 de julho a 01 de agosto de 2013, em São Paulo, no ExpoCenter Norte.

A AAPS contou com stand próprio para divulgação institucional da nossa entidade aos
participantes do evento, em especial aos empregados da Sabesp.
Para a promoção da associação foram confeccionados 1.500 folders da AAPS e 1.500
canetas para brinde com logotipo e endereço de nossa entidade.

SUBSEDE DA BAIXADA SANTISTA
Em mais um ano de muito esforço, a subsede da Baixada Santista deu continuidade
aos seus trabalhos, buscando sempre uma melhor qualidade de vida para o nosso
associado.
Neste ano as colaborações vieram de todos os lados, no atendimento aos associados
esclarecimento duvidas sobre a associação, informações jurídicas, assistenciais e
previdenciárias. Na elaboração gratuita da declaração do Imposto de Renda (IR), e
também, na panfletagem de esclarecimento para os sabespianos da ativa.
No decorrer deste ano a subsede realizou diversos eventos, sempre buscando a
interação entre os associados, tendo inclusive oferecido aulas semanais de yoga, com
foco em uma vida mais saudável.
Os plantões jurídicos foram bem movimentados, com diversas questões esclarecidas
de forma plenamente satisfatória pelo escritório de advocacia Fonseca&Fernandes que
realizou plantão quinzenal na subsede.
O elo entre os Associados e a AAPS foi também fortalecido pelo plantão da Assistente
Social, atuando em problemas de saúde, auxílio funeral e outros problemas familiares.
Os associados se sentiram cada vez mais seguros e amparados com esses plantões
semanais.
Ao longo desses quatro anos temos atuado no fortalecimento dos laços com os
Aposentados e ativos da Sabesp, tanto que neste exercício conseguimos um aumento
de 4% no quadro associativo, totalizando um crescimento de 55% desde a inauguração
da subsede. O trabalho continuará sempre, para que ano após ano a família AAPS
cresça mais fortalecida com o apoio de todos os associados.

EVENTOS REALIZADOS EM 2013
Ao longo do ano de 2013, a subsede da Baixada Santista ofereceu 11 eventos, conforme
demonstrado a seguir:
FEVEREIRO
Dia 02

Dia do Aposentado
Em janeiro a subsede levou 25 pessoas para o evento em São Paulo.
MARÇO

Dia 08

Dia Internacional da Mulher

Dia 18

A subsede presenteou as sócias com a maravilhosa palestra “O Despertar de um novo
tempo”. Após um delicioso chá da tarde, foram sorteados brindes. Contamos com a presença
de 44 pessoas.
MAIO
Noite da Pizza
Com a participação de 32 pessoas.
JUNHO

Dia 22

29

Festa Junina
A Baixada Santista levou 52 pessoas para a Festa Junina para o evento em São Paulo.
JULHO
Palestra Envelhecer não se improvisa.

Dia 15

Com a participação de 37 pessoas, a palestra foi marcada pelo autoconhecimento.
AGOSTO
Circuito das compras

Dia 20

Viagem de 01 dia com destino a Serra Negra e Monte Sião. Contamos com a participação de
45 pessoas.
SETEMBRO
Baile da Primavera

Dia 27

A Baixada Santista levou 15 pessoas para evento realizado no Club Homs em São Paulo.
Dia Internacional do Idoso
A Baixada Santista levou 42 pessoas para o Parque Maeda em Itu.

Dia 12

NOVEMBRO
Passeio Cultural e compras na Capital

Dia 07

Com a participação de 10 pessoas, o grupo visitou o Mercado Municipal e o Museu da Língua
Portuguesa, além de fazer algumas compras.
DEZEMBRO
Festa de Confraternização de Santos
Com a participação de 156 pessoas.

Dia 08

Festa confraternização São Paulo
A subsede levou 19 pessoas para a Confraternização em São Paulo.

REUNIÕES REALIZADAS NA SUBSEDE
FEVEREIRO
Dia 28

Reunião em Santos
Reunião referente ao Plano de saúde da Sabesprev.
OUTUBRO

Dia 3

Reunião em Santos

Dia 5

Reunião de Diretoria Executiva realizada na subsede.
NOVEMBRO
Reunião em Santos
Reunião para esclarecimento sobre o andamento das ações coletivas.

BENEFÍCIOS DISPONÍVEIS NA SUBSEDE DA AAPS
BENEFÍCIO

Assistência Jurídica gratuita, quinzenalmente. Em media 05 atendimentos por plantão, sem contar os
telefônicos.

Plantão de voluntários na sede

Assistência Social gratuita, semanalmente. Em média 02 atendimentos por plantão, sem contar os
telefônicos. Foram feitas visitas nas residências.

Aulas de yoga 01 vez por semana para um grupo de 20 pessoas, sendo 10 sócios.

Aulas individuais de informática básica para 06 associados, uma vez por semana.

CONSELHO DELIBERATIVO
(membros efetivos em 31/12/2013)

PRESIDENTE
MAXIMIANO BIZATTO

VICE-PRESIDENTE
PAULO ROBERTO MENEZES

MEMBROS:

ANTONIO CARLOS JULIÃO

JOSÉ ROBERTO G. DE ALMEIDA

ANTONIO MARTINS

JOSÉ SALVADOR

BERENICE DE PAULA POSSO BARUFFALDI

MARIA APARECIDA GONÇALVES

CÉLIA REGINA G. DA SILVA BOTELHO

MARIA LÚCIA DE PAIVA CASTRO

CELSO VALIO MACHIAVERNI

MARIO RUBENS A. DE MELLO

CID BARBOSA LIMA JR.

NELSON LUIZ STÁBILE

GERSON DE OLIVEIRA

NILTON MONTEIRO DA SILVA

IRACEMA MARIA TEIXEIRA GIÃO

PÉRSIO FAULIM DE MENEZES

JOSÉ ANTONIO OLIVA

SHIGUEO MAKITA

JOSÉ CARLOS M. SCHEFFAUER

SILVIA LOTTI

JOSÉ FRANCISCO F. DE CAMPOS JR.

CONSELHO FISCAL

PRESIDENTE:
JOSÉ LUIZ TRINCA

MEMBROS
FLÁVIO TSUTOMU HIROTA
NEWTON ASSU COLOMBO MARTINI

DIRETORIA EXECUTIVA
PRESIDENTE
JOSÉ LUIZ DE MELO PEREIRA

DIRETOR ADMINISTRATIVO
JAIRO BONIFÁCIO

DIRETOR FINANCEIRO
AFFONSO CELSO NOGUEIRA DE ANDRADE

DIRETORA SOCIOCULTURAL E ESPORTIVA
ILKA MARIA MACHADO

DIRETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS
JOSÉ LUIZ DE MELO PEREIRA - acumulando

DIRETOR DE ASSUNTOS PREVIDENCIÁRIOS
ARMANDO SILVA FILHO

DIRETOR DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ARMANDO SILVA FILHO - acumulando

DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
VALDEMAR VENÂNCIO

DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
EGÍDIO PERRONI NETO

DIRETORA REGIONAL DA BAIXADA SANTISTA
ESTELA DOS SANTOS RODRIGUES PERES

