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MENSAGEM DO PRESIDENTE 
 
Em cumprimento às disposições estatutárias, apresentamos o Relatório Anual de 
Atividades do exercício de 2015. 
 
Tendo em vista a eleição de nova Diretoria Executiva para o triênio 2015/2018, este 
relatório abordará, preferencialmente, o período de abril a dezembro do ano, incluindo 
em seus dados o período integral do ano de 2015. Ele inclui as realizações de todas 
as diretorias constantes da nova estrutura organizacional, com a criação de uma 
Assessoria de Assuntos Jurídicos, no lugar da Diretoria de Assuntos Jurídicos.  
 
O ano de 2015 foi, particularmente, um ano de grandes preocupações e disputas, 
principalmente nas áreas jurídicas, de saúde e previdenciária. O momento de 
insegurança que o país vive tem influenciado sobremaneira em nossas vidas. A cada 
momento temos novidades que interferem diretamente no nosso dia a dia. A constante 
preocupação das entidades com as quais convivemos é a de reduzir ou mesmo retirar 
os benefícios legalmente obtidos, elevar contribuições, diminuindo dessa forma os 
recursos disponíveis para que possamos ter uma vida digna com a qual sempre 
sonhamos. 
 
Para defender nossos direitos empreendemos na área previdenciária, ações, 
procurando evidenciar a necessidade de comprovação de pagamentos de obrigações 
assumidas pela patrocinadora. Nessas ações, da qual obtivemos liminar, procuramos 
alertar aqueles que possuem Benefício Definido (BD) a examinar cuidadosamente as 
opções de migrar para o Plano Sabesprev Mais ou Contribuição Definida (CD). 
 
Em nossa opinião, embora a decisão seja individual, trocar um sistema que garante 
recursos vitalícios por um sistema sujeito às oscilações de mercado, no qual a 
patrocinadora se exime de eventuais déficits é, no mínimo, arriscado demais. 
Entretanto, voltamos a frisar, a decisão é de cada um.  
 
Na área de Saúde e Assistência Social estamos sendo obrigados a reduzir o sistema 
de atendimento com exclusão de hospitais normalmente utilizados, além da imposição 
de coparticipação no pagamento de consultas, tratamentos etc. nos quais o 
aposentado é taxado de forma abusiva, contribuindo para que, por economia, deixe de 
fazer tratamentos mais simples que, com certeza, demandarão no futuro 
procedimentos mais caros e de maior risco. 
 
Estamos mantendo constantemente contatos e reuniões com a Sabesp e a Sabesprev 
no sentido de encontrar soluções que minimizem os impactos dessas ações junto aos 
nossos associados.  
 
Por outro lado, nem tudo são problemas. Na área Sociocultural e Esportiva temos 
realizado eventos com excelente participação dos associados. Nossas comemorações 
e reuniões sociais procuram atender os associados em suas demandas. Os eventos 



realizados se mostraram acessíveis e de alta qualidade, porém, o sucesso dessas 
ações depende exclusivamente da participação de você, caro leitor. 
 
Outra ação que merece nossa atenção é a necessidade do aumento do número de 
sócios. Além de providências, principalmente na Região Metropolitana, estamos 
procurando criar subsedes regionais de modo a promover o ingresso de novos 
associados. Além das cidades de Lins e Caraguatatuba, foram visitadas São José dos 
Campos e Registro. A AAPS, com essas ações, procura aumentar sua presença no 
interior.  
 
Concluindo, gostaria de agradecer aos membros da Diretoria Executiva e dos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal, pois sem a dedicação deles, e de nossos funcionários 
e colaboradores, não teríamos conseguido elevar o nome da AAPS, sendo hoje 
considerada extremamente atuante entre as demais entidades no âmbito da Sabesp. 
 
Grato a todos pelo esforço e dedicação.  
 
 
MAXIMIANO BIZATTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERFIL DO QUADRO ASSOCIATIVO 

 

 
 
 
APOSENTADOS 
Complementados (1458) 
Suplementados (889) 
INSS (125) 
Total (2472) 
 
PENSIONISTAS 
Complementadas (453) 
Suplementadas (40) 
INSS (34) 
Total (527) 
 
EMPREGADOS ATIVOS (199) 
 
SÓCIO COLABORADOR (27) 
 

Apos. Compl.: 
1458 

Apos. Supl.: 889 

Apos. INSS: 
[VALOR] 

Pens. Compl.: 
[VALOR] 

Pens. Supl.: 
[VALOR] 

Pens. INSS: 
[VALOR] 

Ativos: [VALOR] Sóc. Colab. 
[VALOR] 

Apos.Compl. Apos. Supl. Apos. INSS Pens. Compl.

Pens. Supl. Pens. INSS Ativos Soc. Colab.



 

MOVIMENTAÇÃO DE ASSOCIADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

FALECIDOS: 

80  

SÓCIOS 
EM 2014: 

3177 

DESLIGADOS: 

68  

SÓCIOS 
EM 2015:  

3225 

NOVOS 
SÓCIOS:  

196 



 
GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

A DIRETORIA ADMINISTRATIVA tem como missão: 
• Executar as atividades de suporte administrativo e logístico; 
• Dotar a entidade de um sistema de informações compatível com suas necessidades; 
• Desenvolver atividades e ações para a gestão de recursos humanos, o suprimento de 

materiais, serviços e obras necessárias ao bom andamento da entidade; 
• Realizar os serviços de atendimento aos associados e a terceiros; 
• Zelar pelo patrimônio da entidade. 

 

No ano de 2015 foram desenvolvidas as seguintes ações: 

- Participação na revisão do Regulamento da Diretoria Executiva; 

- Adequação do sistema de banco de dados para a inclusão do “sócio colaborador”; 

- Implantação de novo plano de saúde para os funcionários da AAPS; 

- Definição de política para o aluguel das áreas sociais da sede; 

- Troca do servidor da rede e upgrade dos computadores da área administrativa  

- Troca do piso do andar térreo; 

-  Início da manutenção da fachada da sede da AAPS.  

 

 

 

 

 

 

 



 
GESTÃO FINANCEIRA 

 
A DIRETORIA FINANCEIRA tem como missão: 

• Administrar os riscos financeiros da associação; 

• Ser responsável pelo planejamento financeiro da entidade;  

• Avaliar os projetos para retornos satisfatórios; 

• Realizar a gestão do capital de giro e investimentos; 

• Acompanhar o budget, corrigindo desvios; 

• Supervisionar toda a parte das funções de suporte financeiro; 

• Interagir com todas as áreas da entidade. 

 

No ano de 2015 foram desenvolvidas as seguintes ações: 

-  Planejamento, organização, direção e controle das atividades financeiras da 

associação; 

- Fixação de políticas de ação e acompanhamento para cumprimento dos objetivos e 

metas estabelecidos; 

- Gerenciamento completo da área financeira, contemplando as atividades de 

planejamento financeiro, contas a pagar e a receber, cobranças, gestão patrimonial, 

coordenação das atividades de tesouraria e da controladoria; 

- Planejamento, análise, acompanhamento das execuções orçamentárias, 

gerenciamento da área contábil, financeira e apuração de impostos e rotinas fiscais.  

 

 

 

 

 

 



MEMBROS DO GRUPO FINANCEIRO:  

• Affonso Celso Nogueira de Andrade 

• Armando Silva Filho 

• Gerson de Oliveira 

• José Carlos Machado Scheffauer 

• José Luiz Trinca 

• Maximiano Bizatto 

  



 

 
DIRETORIA SOCIOCULTURAL E 

ESPORTIVA 
 

A DIRETORIA SOCIOCULTURAL E ESPORTIVA tem como missão: 

• Promover atividades de caráter educativo e cultural, visando a prevenção à saúde, 

vida saudável e integração social; 

• Organizar eventos sociais, esportivos, recreativos e demais atividades de lazer para 

os associados; 

• Propor taxas, contribuições e isenções para eventos e serviços prestados aos 

associados 

 

No ano de 2015 foram desenvolvidas as seguintes ações: 

- Organização dos eventos Dia Nacional do Aposentado, Dia Internacional da Mulher, 

Bingo, Festa Junina, Baile da Primavera, Dia do Idoso e Festa de Confraternização de 

Final de Ano; 

- Promoção de atividades diversas em nossa sede social, tais como: Yoga, Terapia de 

Reiki (gratuita), Coral Canto das Águas (gratuito), Dança de salão e Quick Massage;  

- Gestão das relações com a Grupo de Apoio ao Social (GAS), formada por voluntários 

associados da AAPS, e que acompanha as atividades da Diretoria. 

- Além destes macros eventos, foram também patrocinadas as seguintes ações: Tarde 

de Autógrafo, reuniões Regionais em São José dos Campos, Caraguatatuba e 

Registro, viagens a Cardoso e a Aparecida do Norte, palestra educativa e inúmeros 

eventos de corridas de rua com a presença de associados. 

 

 



MEMBROS DO GRUPO DE APOIO AO SOCIAL (GAS): 

• Antonio Carlos Julião 
• Célia Regina Gervásio da Silva Botelho 
• Maria do Carmo Zagolin 

• Maria Lúcia de Paiva Castro 
• Maria Silvia Tavares Cardoso 

  



 

 
GESTÃO DE SAÚDE E SERVIÇO SOCIAL 

 

A DIRETORIA DE SAÚDE E SERVIÇO SOCIAL tem como missão: 

• Desenvolver programas e ações destinados à assistência social dos associados;  

• Executar atividades de controle e acompanhamento, com relação aos Planos de 

Assistência Médica e Odontológica e Apólices de Seguros, desenvolvendo, inclusive, 

estudos e ações visando o acesso dos associados de menor renda a esses benefícios; 

• Acompanhar, junto às demais entidades de representação, das atividades que visem 

à melhoria ou desenvolvimento dos planos de assistência médica e odontológica dos 

associados; 

• Desenvolver e promover campanhas assistenciais, educativas e preventivas visando 

à preservação da saúde dos associados. 

 

No ano de 2015 foram desenvolvidas as seguintes ações: 

- Participação ativa na Comissão de Saúde da SABESPREV, defendendo os 

interesses dos associados da AAPS; 

- Promoção da Campanha Anual de Vacinação aos Idosos com a aplicação de 747 

doses de vacina contra os três subtipos de gripes;   

- Promoção da Campanha Dia de Combate ao Diabetes e à Obesidade, na sede, 

dirigida aos associados e moradores da região; 

- Defesa da AAPS, bem como impetração de ações formais de discordância, quanto 

aos aumentos anuais dos planos de saúde da SABESPREV; 

- Acompanhamento da ação judicial para reivindicação do direito dos aposentados em 

utilizar o Plano Pleno de assistência médica da SABESPREV 



- Esclarecimentos aos associados do estágio da ação e negociações, bem como 

orientação nesta fase de transição em que se aguarda decisão judicial; 

- Gestão do plantão dos serviços de assistência social aos associados em São Paulo e 

Baixada Santista, envolvendo orientação social e previdenciária, bem como 

intervenções e visitas em casos de falecimento e saúde; 

- Gestão das relações com a Comissão de Saúde, formada por voluntários associados 

da AAPS, e que acompanha as atividades da Diretoria; 

- Participação no Comitê de Saúde da Sabesprev.  

 
MEMBROS DA COMISSÃO DE APOIO À SAÚDE (CASA):  
 

• Alceu Sampaio de Araújo 
• Armando Silva Filho 

• Cid Barbosa Lima Jr. 
• Jairo Bonifácio 
• Jorge Marques Rabaça 

• José Francisco Furquim de Campos Jr. 
• José Luiz de Melo Pereira 
• Leonardo Levy 

• Mario Rubens Almeida de Mello 
• Paulo Roberto Menezes 
• Shiro Yaguinuma 

  



 
GESTÃO DE ASSUNTOS 

PREVIDENCIÁRIOS 
 

A DIRETORIA DE ASSUNTOS PREVIDENCIÁRIOS tem como missão: 

• Desenvolver pesquisas e estudos sobre a Legislação Previdenciária em geral e 

acompanhar a gestão do Fundo Previdenciário Sabesprev; 

• Manter intercâmbio com entidades congêneres vinculadas à gestão de fundos 

previdenciários; 

• Propor medidas e/ou ações que possam contribuir para defesa dos interesses dos 

associados ativos ou assistidos vinculados ao Fundo Previdenciário; 

 

No ano de 2015 foram desenvolvidas as seguintes ações:  

- Acompanhamento e participação nas negociações da AAPS junto à 

SABESP/SABESPREV visando: 

a) obter a manutenção do Plano de Benefício Definido (BD) aos aposentados 

assistidos, nas condições atuais;  

b) 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; 

c) conseguir o pagamento do serviço passado que não foi incorporado ao 

patrimônio quando da criação do plano; 

d) manter a ação judicial em andamento que desde outubro de 2010 mantém 

suspensa a transferência dos participantes para o Plano Sabesprev Mais.  

- Esclarecimentos aos associados do estágio da ação judicial e negociações, bem 

como orientação nesta fase de transição em que se aguarda decisão judicial; 



- Gestão da relação das atividades da AAPS voltadas para o escritório jurídico e perito 

atuarial contratados; 

- Acompanhamento dos prazos dados pela juíza ao perito designado para entrega dos  

estudos/parecer sobre o pagamento do serviço passado pela Sabesp, objeto da  

ação judicial; 

- Gestão das relações com a Comissão de Assuntos Previdenciários, formada por 

voluntários associados da AAPS, que acompanha as atividades da Diretoria. 

 

MEMBROS DO GRUPO PREVIDENCIÁRIO:  

• Armando Silva Filho 
• Cid Barbosa Lima Jr. 
• Estela dos Santos Rodrigues Peres 

• José Luiz de Melo Pereira 
• José Roberto dos Santos  
• Mario Rubens Almeida de Mello 
• Maximiano Bizatto 

• Nelson Luiz Stábile 
• Orlando Diniz Vulcano Jr. 
• Paulo Roberto Menezes 

• Reynaldo Eduardo Young Ribeiro 
• Shiro Yaguinuma 
• Walter Antonio Orsatti 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
GESTÃO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING 

A DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING tem como missão: 

• Gerir e otimizar as mídias impressas e eletrônicas da AAPS, oferecendo aos 

associados e ao público geral, informações adequadas na oportunidade, tempo, 

lugar, qualidade e quantidade requeridas; 

• Gerir o sistema de marketing e endomarketing da entidade, bem como suas inter-

relações no que tange aos aspectos: definição de vias e veículos de informação, 

proposição de estratégias de comunicação e de marketing, administração da marca e 

estabelecimento de programas e campanhas permanentes de divulgação 

institucional; 

 

No ano de 2015 foram desenvolvidas as seguintes ações: 

- Coordenação de publicação de notícias e informações no site da AAPS; 

- Elaboração de 04 edições do Informativo Sabespapo,  

- Elaboração de 11 Edições do Boletim Eletrônico "Fique por Dentro News"; 

- Participação ativa na FENASAN dentro do Programa de Novos Sócios; 

- Lançamento e coordenação da pesquisa no site "Se você pudesse escolher uma 
coisa para melhorar nossa AAPS, o que seria?” 

- Criação da Caixa de Sugestões e Mural de Classificados; 

- Otimização dos veículos de comunicação: impresso, eletrônico e e-mailing. 

- Gestão das relações com a Comissão Editorial, formada por voluntários associados 

da AAPS, que colaboram com as atividades da Diretoria. 

 

 

 

 



MEMBROS DA COMISSÃO EDITORIAL:  

• Celso Valio Machiaverni 
• Egídio Perroni Neto 
• Ilka Maria Machado 
• Paulo Roberto Menezes 

• Raquel Braganholi 
• Wagner de Jesus Baptista 

  



 
 

 
 GESTÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

A DIRETORIA DE RELAÇÕES EXTERNAS tem como missão: 

• Representar a AAPS perante órgãos do executivo, do legislativo, do judiciário, bem 

como federações, confederações, sindicatos e demais entidades de representação 

dos aposentados e pensionistas; 

• Representar o presidente da AAPS, sempre que solicitado, nas relações com 

sindicatos e associações de representação dos empregados da Sabesp; 

• Propor o encaminhamento de gestões de interesse dos associados junto às diretorias 

da Sabesp, Sabesprev, com a Secretaria de Energia e Saneamento e ARSESP; 

• Organizar e coordenar a mobilização de associados para participação em eventos 

externos. 

 

No ano de 2015 foram desenvolvidas as seguintes ações: 

- Participação nas assembleias e reuniões mensais na Federação das Associações de 

Aposentados e Pensionistas do Estado de São Paulo – FAPESP; 

- Participação na reunião da Conferência Nacional dos Servidores Públicos sobre a 
criação da central Sindical dos Servidores Públicos do Brasil;  

- Representação da AAPS nas solenidades de comemoração do Dia Nacional do 
Aposentado, realizada na Cidade de Aparecida do Norte; 

- Participação na reunião anual do Fórum das Associações dos Aposentados e 
Pensionistas das Instituições Estatais do Estado de São Paulo – FEASP;  

- Visitas diversas, representando a AAPS em eventos de natureza externa, tais como: 
jubileus, festas temáticas e de confraternização de entidades coirmãs e outras 
associações de aposentados.  

 
 
 
 
 



 
DIRETORIA REGIONAL DA BAIXADA 

SANTISTA 
 

A DIRETORIA REGIONAL DA BAIXADA SANTISTA tem como missão: 

• Administrar a sub sede da baixada santista com vistas a atingir os objetivos 

estabelecidos, zelando pelos seus bens e haveres, bem como, pela sua imagem 

interna e externa;  

• Representar os associados em sua área de atuação comunicando as   necessidades e 

demandas identificadas;  

• Proporcionar informação e atendimento aos associados da Baixada Santista sobre 

assuntos de seu interesse encaminhando-os, quando for o caso, para os serviços 

disponibilizados pela AAPS;  

• Organizar eventos educativos, sociais, esportivos, recreativos e demais atividades 

destinadas à melhoria da qualidade de vida e do nível sociocultural dos associados;  

• Promover a realização de campanhas e eventos em sua área de atuação visando a 

ampliação do quadro associativo da AAPS. 

 

No ano de 2015 foram realizadas as seguintes ações: 

- Coordenação da participação de associados da Baixada Santista nos eventos 
organizados pela sede, na Capital: Dia Nacional do Aposentado, Dia Internacional da 
Mulher, Festa Junina, Baile da Primavera, Dia do Idosos e Festa de Confraternização; 

- Organização do Dia Internacional da Mulher, com palestra e chá;   

- Organização de viagens a Serra Negra e Monte Sião, Aparecida do Norte, Itariri e 
Conservatória; 



- Organização de passeio com almoço e show, “Boi no Rolete”, na Estância Alto da 
Serra, com participação de associados da Baixada Santista e da Capital; 

- Realização de passeio cultural e compras na capital;  

- Organização da Festa de Confraternização da Baixada Santista; 

- Promoção de aulas de yoga e aulas gratuitas de informática, ministradas na sub 
sede.  

- Além destes eventos, a sub sede ofereceu os seguintes atendimentos: plantões 
quinzenais de atendimento jurídico, plantões semanais de assistência social; plantão 
com agendamento de auxilio gratuito dos associados para declaração anual de 
Imposto de Renda de Pessoa Física prestado pelos associados Maria Cristina 
Mancuso e Luiz Vicente Sproni; 

 

 

 

  



 
ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 

        A DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS tem como missão: 

• Promover a ampla defesa dos direitos dos associados, desenvolvendo ações 

constantes das legislações relativas à cidadania, ao Estatuto do Idoso, à saúde e 

outras; 

• Acompanhar as ações interpostas em nome dos associados; 

• Contribuir na tomada de decisões que impliquem na prevenção de ações que 

venham prejudicar interesses dos associados; 

• Orientar e encaminhar os associados nas causas individuais; 

• Atender e encaminhar os assuntos de complementação e suplementação de 

aposentadorias e pensões, bem como de INSS; 

• Atuar preventivamente nas ameaças aos direitos dos associados;  

• Buscar oportunidades jurídicas, que possam beneficiar os associados; 

 

No ano de 2015 foram desenvolvidas as seguintes ações: 

- Gestão das atividades jurídicas exercidas pelos escritórios jurídicos contratados pela 

AAPS;  

- Manutenção do plantão jurídico, com o objetivo de atender, orientar e encaminhar os 

associados em questões de natureza judicial e extrajudicial; 

- Apoio ao associado envolvendo em especial as seguintes questões: imposto de 

renda, pensão por morte, correção do fundo de garantia, manutenção ou melhoria de 

proventos de aposentadoria; 

- Assessoria à diretoria na formulação e acompanhamento dos contratos firmados ela 

entidade. 

Ações específicas: 



- Inclusão da AAPS na relação dos credores da massa falida do Banco BVA/S.A; 

- Inclusão dos sócios da AAPS no Plano Pleno de Saúde oferecido pela Sabesp aos 

empregados ativos; 

- Ação de integralidade – verificado o não-pagamento dos valores a cerca de 36 

viúvas. Levantamento das informações dessas pessoas confirmou o não-pagamento 

por parte da Sabesp. O escritório responsável entrará com novo processo para reaver 

esses créditos.  

 
MEMBROS DA COMISSÃO DE APOIO JURÍDICO (CAJU): 
 

• Jairo Bonifácio 

• José Luiz de Melo Pereira 
• Mario Rubens Almeida de Mello 
• Maximiano Bizatto 

• Paulo Roberto Menezes 
• Valdemar Venâncio 
• Wagner de Jesus Baptista 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A. RELATÓRIOS FINANCEIROS E 
PARECERES 

 
A seguir são apresentados os seguintes demonstrativos financeiros e 
pareceres: 

- Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas 

- Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras 

- Parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Contábeis 

 

 

 

  



 

  



 

 

  



 



  



 

 
 



 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
  



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  



 





  



 

B. ATENDIMENTO DO PLANTÃO DE 
SERVIÇO SOCIAL 

 
- SÃO PAULO:  
 

  Situações Identificadas  

Social 238 Casos atendidos em diversas situações    

         

Saúde 150 Acompanhamento de diversos casos de saúde, tais: como 
ortopedia, cardiologia e cirurgias 

         

Jurídico 29 Casos atendidos e encaminhados ao Departamento 
Jurídico/complementação 

         

Falecimento 71 Orientação à família referente ao Auxílio Funeral, seguro de vida 
e complementação, etc. 

         

Benefício/Aux. Funeral 12 Auxílio Funeral aos associados que estão 
adimplentes. 

 

         

Convênio/Sabesprev 50 Dificuldades em liberação nos atendimentos hospitalares e 
exames médicos, etc. 
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- BAIXADA SANTISTA:  
 

  Situações Identificadas  

Financeiro  01 Casos de orientação a desequilíbrio 
financeiro  

  

         

Social  145 Casos atendidos em diversas situações 

         

Saúde 57 Atendimentos de diversos casos de saúde, tais como: 
cardiologia, ortopedia, cirurgias pontuais, etc.… 

         

Jurídico 05 Casos atendidos e encaminhados para o Depto. 
Jurídico/complementação.  

         

Falecimento 11 Orientação à família ref. ao Auxílio Funeral, seguro 
de vida, complementação, etc...  

 

         

Benefício/aux. funeral 01 Auxílio Funeral aos associados que estão adimplentes 

         

Convênio/Sabesprev 30 Dificuldades em liberação nos atendimentos hospitalares e 
exames médicos, etc. 
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