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CARO (A) ELEITOR (A)

ANTES DE EXERCER SEU VOTO, 

FIQUE ATENTO ÀS ORIENTAÇÕES!

Após a escolha da forma de votação 
(Correio ou Internet), o eleitor poderá votar em:

ELEIÇÕES AAPS

Confira nas páginas seguintes quem são os candidatos aos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal e as instruções para votação.

até 21 candidatos para o Conselho Deliberativo  

e até 03 candidatos para o Conselho Fiscal. 

Os eleitores poderão exercer
seu direito de voto através do correio

ou meio eletrônico - internet.
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VOTE CONSCIENTE!
Leia com atenção o perfil de cada candidato 

antes de definir o seu voto.

Os rumos e os métodos de atuação da AAPS 
nos próximos anos dependem da sua escolha.

Está nas suas mãos escolher candidatos 
comprometidos com a sua Entidade

 e com os seus interesses.

EXERÇA SEU DIREITO!

A lista completa 
de candidatos a seguir 

está na ordem definida por sorteio 
realizado pela Comissão Eleitoral 
na sede da AAPS em 02/02/2015.
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Conselho Deliberativo

Cláudio Gabarrone
 

Adm. Empresas - FEA/USP. Desde 
1996 na Diretoria e Conselho. Atual 
Diretor de Comunicação. Apoie esta 
luta: jurídico forte / Plano de Saúde de 
baixo custo / casa de repouso 
aos sócios.

CANDIDATOS À ELEIÇÃO

Egídio Perroni

ELEIÇÕES 2015
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02

Trabalhar em benefício da associação e 
sempre atender bem os associados.

Dirceu Braga

Como Conselheiro dos Aposentados 
terei um mandato voltado para a saúde e 
para o lazer. Pois acho que são os dois 
pontos primordiais para a vida depois 
da aposentadoria.

Furquim 

Garras inimigas insistem em dilapidar 
nossos direitos. Uma AAPS 
coerente/independente exige: 
assistência digna, saúde com 
preços acessíveis e manutenção 
integral previdência BD/G0.

 
Mário Rubens

Ass. Social, professor universitário, ex-
presidente da AAPS. Aposentadoria 
integral para os suplementados pela 
Sabesprev, Plano de Saúde Familiar e 
contra contribuição previdenciária.

 Valdemar Venâncio 

Sede social da AAPS como ponto de 
encontro dos associados. Aquisição de 
sede social nas proximidades da atual. 
Criar salão de festas, jogos, cursos, 
cantina e ambulatório médico.

Makita

Continuar lutando pelos direitos dos 
associados e realizando eventos que 
contribuam com a sua boa qualidade de 
vida, objetivando sempre o 
fortalecimento da AAPS.

Estela Peres

35 anos de Sabesp atuando em RH, 
Gestão e Sabesprev, Conselheiro AAPS 
desde 2006, lutando por Planos de 
Saúde dignos e acessíveis e manutenção 
de direitos dos Suplementados e G0`S.

Paulo Menezes

A experiência adquirida nesses últimos 
3 anos como conselheiro na AAPS foi 
significativa para o desejo de continuar 
na luta pela melhoria da qualidade de 
vida de nossos associados.

Pérsio Faulim de Menezes 

Ponto forte: respeito às pessoas. 
Trabalho em equipe. Comprometimento, 
melhoria e sistematização de processos 
e parcerias são indispensáveis para 
atingirmos metas e resultados.

Roberto Anciães (Robertinho)

07

Currículos, Plataformas e 
número de cada candidato na cédula
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Conselheira Fiscal, atual Diretora 
Social, pretendo dar continuidade aos 
serviços já prestados e dedicando-se 
para o crescimento da AAPS.

Ilka Maria

ELEIÇÕES 2015

1812

1711

1913

2014

2115

16 22

 Fortalecer a Associação para garantir o 
direito dos aposentados junto à Sabesp e 
à Sabesprev.

Margarido 

Salão de jogos.

 Souza

Estabelecer um foco mais social a fim 
de atender a vontade da maioria do 
corpo associativo. Melhor controle do 
patrimônio para evitar os 

desvios de objetivos propostos.

Affonso Celso

Por uma associação combativa, com 
gestão profissional e mais transparência 
nas atividades de todos os setores.

Ruy Caminada   

Engenheiro. Trabalhou na Sabesp por 30 
anos nas áreas de Operação, 
Administrativa e de Planejamento. 
Aposentado em 1992.

Max Bizatto

“Sempre ao seu lado”

 
Scheffauer

Pela defesa dos Direitos Adquiridos.

  Taniguti 

Como os aposentados estão cada vez 
mais ativos e não inativos, proponho 
uma AAPS mais atuante política e 
socialmente.

Jorge Rabaça

Proponho lutar: 1- Por uma Previdência 
digna aos sabespianos,  2 - Por uma 
AAPS forte e unida. 3 - Ampliar e 
melhorar as Atividades Cultural, 
Esportiva, Social. Fortalecer o Coral.

Cid Barbosa Lima

Conselheiro AAPS, Diretor AESabesp 
Ex-Conselheiro Sabesprev, Funcionário 
DI. Peço seu voto para continuar a luta 
pelo reconhecimento de nossos direitos 
nos `Planos de Pensão e de Saúde.

Nelson Stabile

Conto com o seu voto para juntos 
fazermos da AAPS uma associação 
forte, independente e representativa, 
para melhor atender seus sócios.

Berê
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Atuou na Sabesp em Treinamento/
Desenv.  Hoje é conciliadora/mediadora 
de conflitos. Propõe salvaguardar planos 
atuais, ampliar benefícios/serviços e 
buscar e integrar novos associados.

Décio Levada

Décio Levada

Zezé  

ELEIÇÕES 2015

Atual presidente tende a incentivar as 
representações regionais, a realização 
de eventos descentralizados e a 
destinação de recursos para 
atividades e benefícios aos associados. 

José Luiz de Melo Pereira

Economista, 37 anos Sabesp Ex-Gerente 
Áreas Operacional/Comercial. Lutar 
pela volta do Plano de Saúde idêntico ao 
da ativa com preços acessíveis. Fim da 
coparticipação do atual plano.

 
Wagner J. Baptista

82 anos dos quais 55 no 
DAE/SAEC/Sabesp/AAPS. Propósitos: 
recuperação econômico-financeira; 
democracia institucional; responsabili-
dade gerencial e transparencial 
operacional da AAPS.

Gert

Presidente do Conselho Deliberativo, 
Presidente da Diretoria e Diretor 
Administrativo. Tenho procurado 
contribuir para melhoria das condições 
de vida dos aposentados e pensionistas.

Jairo Bonifácio 

Dir. de Previdência da AAPS,  
Conselheiro da Sabesprev: vou me 
dedicar ao sucesso das ações judiciais 
dos complementados e 
suplementados e por um plano 
de saúde abrangente e acessível.

Armando

Conselheiro Deliberativo da AAPS 
desde 1999. Lutar para: garantir direito 
dos complementados e suplementados, 
melhoria Planos de Saúde e 
assistencias jurídica e social.
-

José Oliva

Comasp 1971. Participante da Diretoria 
Social há 04 gestões. Ex-miss AAPS 
2007/2008. Pleiteia se integrar ao 
trabalho  social.

Celinha

Sou Adm. de Empresas, Gerente de 
Depto. de Controladoria e desejo 
integrar o Conselho Deliberativo 
AAPS, com a minha experiência 
ajudarei a zelar pelos interesses de seus 
participantes.

João Roberto dos Santos 

Vou lutar por mudanças nas suas 
reivindicações.

Bira

Pretendo dar continuidade com a 
coordenação do Coral que já fez 07 
anos e também na luta em favor dos 
suplementados e por um Plano de Saúde 
digno para os aposentados.

Julião  

Engenheiro com 40 anos no 
Saneamento. Participação intensa em 
atividades associativas e representativas 
AESabesp, Sindicatos. Pretende lutar 
pela transparência das atividades 
da Sabesp

Yazid
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ELEIÇÕES 2015
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Após a gestão de Cons. Fiscal, 
candidato-me ao Cons. Deliberativo 
para colaborar com o engrandecimento 
da associação, combatendo ineficiências 
de más gestões. Vote em mim.

Newton Colombo 

Ex-Conselheiro Fiscal e Diretor 
Financeiro, tendo uma gestão limpa e 
transparente, pretendo colaborar com a 
AAPS no sentido de dar mais atenção 
aos associados. Promoção de mais 
eventos.

Nivacil

44

PARTICIPE!
Vote consciente!

Mais de 20 anos atuando na AAPS, no 
Conselho Deliberativo e Diretoria. 
Quero continuar a servi-la.

Celso Machiaverni 

Desenvolver a informática. Incentivar o 
Coral. Introduzir na sede atividades 
físicas. Ampliar o horário de 
funcionamento da sede. Construir 
acessibilidade ao restaurante.

Oswaldo Teixeira 

Por uma AAPS mais atuante junto à 
Sabesp em relação aos Planos de Saúde. 
Lutarei por mais regionais no interior e 
litoral.

 
Grassmann

Tendo atuado como Conselheiro Fiscal 
e Deliberativo, me credencio a 
participar das decisões da AAPS. 
Formado em área contábil tendo atuado 
por 30 anos na contabilidade da Sabesp.

Gerson de Oliveira Jesus Beillard

Atuação firme e positiva na definição 
dos rumos da nossa entidade no 
próximo triênio junto a Sabesprev tanto 
nos Planos de Saúde como no 
previdenciário.

Eng. Civil Univ. Mackenzie 1952.  
Comasp Jan.1970 Coord. Proj. Exec. 
Metropolitano SAM Superintendente 
Proj. Exec. 1978/1990 Coord. das obras 
da sede AAPS e reforma  da Diretoria 
Social 2006/2012.

Antônio Martins

Descentralizar atividades na região 
metropolitana. Exigir transparência e 
compromissos em benefício dos sócios. 
Vote em mim. Não quero ser suplente.  

Manivela

40

Trabalhar na defesa dos interesses do 
associado e da AAPS.

Iracema Gião
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Conselho Fiscal

Período de Votação

O eleitor receberá em seu endereço a “Cédula de Votação Numerada” para o voto pelo 
correio e senha para o voto eletrônico, devendo o eleitor optar por uma das alternativas. 

Caso o eleitor vote utilizando as duas alternativas, será considerado o voto eletrônico. 

Sistema de Votação

Atenção!

02

Engenheiro/Administrador Empresa. 
Vou lutar para que haja transparência, 
ética e honestidade nos atos da Diretoria 
Executiva para fazer bom uso do 
dinheiro do associado.

Flávio Hirota

Lutar para que a gestão da AAPS atue 
com respeito ao Estatuto, regulamentos, 
procedimentos e orçamento aprovados.

  Trinca
 

Trabalhei na Sabesp por quase 30 anos. 
Trabalho na Associação Sabesp como 
Gestor desde 2009. Como sócio da 
AAPS quero dar a minha contribuição 
para o seu crescimento. 

Manuel Pereira 

ELEIÇÕES 2015

01

Por uma gestão transparente e segura da 
AAPS.

Walter Orsatti
03

Currículos, Plataformas e 
número de cada candidato na cédula

O período de votação será de 02/03/2015 a 13/03/2015. 
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A apuração dos votos será 
nos dias 23 e 24/03/2015, a partir das 9 horas.

A divulgação do resultado da apuração 
será até o dia 26/03/2015, às 17 horas.

ELEIÇÕES 2015

AAPS - Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp.
Sede: Rua Treze de Maio, 1.642 - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP: 01327-002 - Tel: (11) 3372-1000 - Fax: (11) 3372-1009 - E-mail: aapsabesp@uol.com.br 
Subsede Baixada Santista: Rua Dr. Arthur Assis, 47 - Bairro do Boqueirão - Santos - CEP 11045-540 - Tel: (13) 3288-1162 - E-mail: baixadasantista@aaps.com.br

Comissão Eleitoral 2015: Almir de Carvalho (presidente), Henrique Ewbank, Mário Sergio da Silva, Romildo Felix Pires e Sidney Oliveira Paiva.

VOTO ELETRÔNICO

VOTO ELETRÔNICO NA AAPS SOMENTE NO DIA 13/03/2015

Siga as orientações e veja como é rápido e seguro 
realizar o voto pela Internet que estará disponível a partir 
das 8 horas do dia 02/03/2015 até às 18 horas do dia 
13/03/2015

a) Tenha em mãos a senha enviada junto com o 
Sabespapo Especial Eleições. 

b) Após conectar-se à Internet, na barra de 
endereço digitar: (www.votar.srv.br/eleicaoaaps/), 
para acessar diretamente o local de votação 
eletrônico. Ou pelo site da AAPS 
(www.aaps.com.br), clicando no botão:  00
“VOTE ELEIÇÕES 2015” indicado na tela.

c)  Clicar no botão “VOTAR” à esquerda da tela.
d) Digite o número da “Cédula de Votação Nume-

rada”  e senha. Clicar no botão “OK”.
e) Na tela do Conselho Deliberativo escolher até 21 

candidatos. Clicar no botão “CONFIRMA”.
f) Após a indicação dos candidatos ao Conselho 

Deliberativo, clicar no botão “SIM” para enviar o voto. 
Caso queira fazer alguma alteração, clicar no botão 
“NÃO”, e recomeçar a votação.

g) Na tela do Conselho Fiscal, escolher até 03 
candidatos e clicar no botão “CONFIRMA”.  

h) Após a indicação dos candidatos ao 
Conselho Fiscal, clicar no botão “SIM” para 

enviar o voto. Caso queira fazer alguma 
alteração, clicar no botão “NÃO”, e recomeçar 

a votação.
i)  Após o envio do voto o eleitor não poderá 

efetuar alterações no Sistema de Votação Eletrônica.
j) Concluída a votação o eleitor será informado 

sobre o sucesso ou não da operação.

a) No dia 13/03/2015, das 9 às 17 horas, na Sede da AAPS na Capital e na subsede de Santos haverá 
computadores à disposição para votação.

b)  O eleitor deverá, obrigatoriamente, estar de posse da senha encaminhada pelo Correio.
c) Representantes da Comissão Eleitoral estarão à disposição para prestar orientação aos eleitores, 

acompanhar o processo eleitoral e prestar informações e esclarecimentos aos fiscais indicados pelos candidatos 
devidamente credenciados pela Comissão Eleitoral.

Como 
votar

VOTO POR CORRESPONDÊNCIA

a) Escolha até 21 candidatos ao 
Conselho Deliberativo preenchendo 
com caneta esferográfica preta ou azul 

o respectivo quadrado na frente do nome de cada 
candidato.

b) Escolha até 03 candidatos ao Conselho Fiscal 
preenchendo com caneta esferográfica preta ou azul o 
respectivo quadrado na frente do nome de cada 
candidato.

c)  Após a escolha dos candidatos, dobre a cédula 
eleitoral conforme indicado, coloque-a dentro do envelo-

pe de postagem e entregue nas 
agências ou deposite nas caixas do 
correio até 13/03/2015. Não precisa 
selar a carta.

d) As “Cartas-Resposta” que 
forem postadas após o dia 
13/03/2015 não serão consideradas.

e) A “Carta-Resposta” não po-
derá ser entregue pessoalmente na 
Secretaria da AAPS, ou seja, deverá ser 
postada no Correio.


