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Caro associado,
Seu cadastro junto à AAPS aponta que você é participante inscrito
regularmente em um dos Planos Previdenciários da Sabesprev.
De 29 de outubro de 2014 a 05 de novembro de 2014 serão
realizadas eleições que renovarão parte dos Conselhos Deliberativo e
Fiscal da Fundação.
Ao votar você estará escolhendo candidatos que vão participar
destes Conselhos ajudando a decidir os rumos da entidade. Estará em
jogo a preservação e ampliação dos benefícios que propiciam qualidade
de vida aos participantes da Fundação Sabesprev, inclusive a sua e de
sua família.
Por isso, é da mais alta importância eleger candidatos

comprometidos com as bandeiras de lutas dos
ELEIÇÕE
aposentados e pensionistas da Sabesp. Pessoas
S
S
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que possam estar atentas e vigilantes para defesa
REV
dos direitos dos suplementados e marcar posição
de nossas expectativas sempre que necessário.
Para votar basta acessar o site da
SABESPREV (www.sabesprev.com.br) e clicar sobre o banner
"Eleições para os Conselhos 2014".
Apresentamos abaixo os candidatos apoiados pela AAPS que
foram referendados pelo Conselho Deliberativo e Diretoria
Executiva da Associação:
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FECHAMENTO AUTORIZADO. Pode ser aberto pela ECT.
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CANDIDATOS AO CONSELHO DELIBERATIVO
Atenção! Você só poderá votar em dois candidatos.
N° 03 - Ademir Andrade de Oliveira
Faz parte do Conselho Deliberativo atual e trabalha na defesa
dos interesses dos trabalhadores participantes e assistidos da
Fundação nas questões relativas aos planos previdenciários e de
saúde.MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
M

N° 04 - João Prado de Andrade
Trabalhou na Sabesp por mais de 30 anos. Foi diretor do
Sintaema por várias gestões. Eleito para o conselho Fiscal em duas
oportunidades.MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
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N° 05 - Noralice Barbosa
Conhecida como “Nora” é funcionária da Sabesp desde 1988,
sempre trabalhando na área de RH. Formada em administração de
empresas tem vasta experiência em assuntos previdenciários.

Quero ser reconduzido a conselheiro para defender as seguintes
propostas:
1 - Minha plataforma sempre foi que a Sabesp pague o déficit atuarial do
Plano Previdenciário;
2 - Defendo um subsidio financeiro por parte da Sabesp para os planos de
saúde dos aposentados;
3 - Defendo eleições de representantes dos trabalhadores participantes e
assistidos na diretoria executiva da Sabesprev.
Quero ser conselheiro para defender as seguintes propostas:
1 - Defender um Plano de Saúde para ativos e aposentados mais barato e
de qualidade;
2 - Defender que a Sabesp disponibilize mais recursos financeiros para os
planos de saúde dos ativos e aposentados;
3 - Na Previdência, defender que a Sabesp pague todo défict atuarial.
Quero ser conselheira da Sabesprev para;
1 - Atuar com profissionalismo e seriedade nas definições da política geral
de administração da Sabesprev e também dos Planos de Benefícios da
Fundação.

CANDIDATO AO CONSELHO FISCAL
Atenção! Você só poderá votar em um candidato.
N° 07 - Armando Silva Filho
Aposentado da Sabesp, é Diretor de Assuntos Previdenciários
da AAPS.
Em 2011 participou do curso de gestão das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar - promovido pela FIPECAFI, pelo qual obteve o título de Profissional Certicado pelo ICSS Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social.
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Minhas propostas para ser conselheiro fiscal são as seguintes:
1 - Acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária da Sabesprev;
2 - Acompanhar e fiscalizar a qualidade dos controles internos referentes à
gestão dos ativos e passivos;
3 - Acompanhar e fiscalizar os investimentos efetuados pela Sabesprev
observando os critérios e condições das leis que regem as fundações;

4 - Acompanhar as demonstrações contábeis da Sabesprev.
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