
Para votar basta ligar para 0800 602 3120
 ou acessar o site da SABESPREV             

www.sabesprev.com.br 
e clicar no banner  “Eleições 2020” 

ou acessar diretamente o site das eleições 
https://www.rzc-rotinas.com.br/sabesprev2020/

https/votacao.cfm 

Você pode votar em um candidato
para o Conselho Deliberativo 
e um para o Conselho Fiscal.
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Eleições SABESPREV
Exerça seu direito e participe do processo eleitoral

Eleições 2020 para os 
Conselhos 

Deliberativo e Fiscal

CONHEÇA OS 
CANDIDATOS!

A cada dois anos são realizadas Eleições para composição de parte do Conselho Deliberativo 
e Fiscal.

O período de votação terá início às 9h do dia 28 de setembro de 2020 e término às 
18h do dia 09 de outubro de 2020. Conforme definido em regulamento, a votação 
será realizada pela Internet e por telefone.

Até  23 de setembro, todos os participantes receberão sua senha, que é pessoal e 
intransferível. 

No caso de perda ou extravio, é possível obter sua senha por meio da Área Restrita do site 
www.sabesprev.com.br, clicando no banner “Recuperação de senha”.

Todos os participantes ativos e assistidos, inscritos em um dos Planos Previdenciários da Fundação (SABESPREV MAIS, Benefícios Básico e Reforço) até 30 de junho de 2020. 

CONHEÇA OS CANDIDATOS E FAÇA SUA ESCOLHA

Período de Votação
De 28 de setembro

a 09 de outubro

QUEM VOTA

CANDIDATOS AO CONSELHO DELIBERATIVO

Sylvio Mero Sotero de Menezes - Nº 02Carlos Aurélio Fiorindo  - Nº 01

Sou candidato ao Conselho Deliberativo da Sabesprev, por tanto 
apresento resumidamente minha experiência profissional e 
acadêmico para contar com seu voto.
Atual diretor do Sintaema, trabalhando na Sabesp desde 1992 como 
técnico de sistema de saneamento no polo de manutenção de São 
Mateus, luto a favor dos trabalhadores como delegado sindical e 
cipeiro por vários mandatos. Na função de técnico atuando nas áreas 

de fiscalização, controle de medições, análise de sinistros, processos junto ao Convias 
e CET, recursos administrativos de multa de obras, controle e análise de reposição 
de pavimentos, acompanhamento de contrato de terceiros e preposto da Sabesp em 
processos judiciais, experiência profissional anterior e concomitante com a Sabesp 
desde 2012, atuando como advogado nas áreas de direito civil, família e previdenciário; 
Na área de metalúrgica atuei 15 anos como torneiro mecânico, técnico em processos e 
chefe de controle de qualidade. Atuei 20 anos como professor de área técnica do Senai  
Roberto Simonsen.
Com formação acadêmica em: Tornaria Mecânica (Senai) 1978; Técnico Contábil 1982; 
Pedagogia 1990; Direito 2011 e Pós Graduado em Direito Previdenciário em 2015.
Com meus conhecimento e experiência desejo colaborar para continuidade da Sabesprev, 
atendendo as expectativas dos segurados.

Formado em Administração de Empresas e Técnico em Contabilidade.
Funcionário da Sabesp desde 1978.
Exerci função de gerente na Superintendência de Contabilidade de 1997 a 2019.
Na Sabesprev, fui membro indicado pela Companhia para o Conselho Fiscal de 
janeiro de 2009 a janeiro de 2013 e atualmente sou membro eleito do Conselho 
Deliberativo exercendo esta função desde 2017.



CANDIDATOS AO CONSELHO FISCAL

Armando Silva Filho - Nº 03

Marcus Vinicius Bueno - Nº 02Norberto Pereira Maia - Nº 01

Começou sua carreira na empresa, exercendo suas atividades na 
Contabilidade de Custos, transferindo-se para a SAR – Superintendência 
de Administração dos Sistemas Isolados – DI, exercendo as atividades 
as atividades de Incorporador de Sistemas Isolados, desenvolvendo 
projetos de assunção, avaliação patrimonial e regularização de bens 
dos municípios incorporados pela empresa. Participou também dos 

projetos do programa SANEBASE, cuja finalidade era dar assistência técnica e 
administrativa aos municípios não operados pela empresa. Foi Diretor de Assuntos 
Previdenciários da AAPS – Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp 
(Período 2009/2018).
Participou em 2011 do Curso Gestão de Entidades Fechadas de Previdência Complementar 
– Fundos de Pensão, promovido pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, 
Atuariais e Financeiras – FIPECAFI, obtendo por meio de processo de avaliação por 
prova, o certificado do ICSS – Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade 
Social, que lhe conferiu o título de Profissional Certificado.

- 22 anos de Tecnólogo de em Construção Civil (FATEC) modalidade 
edificações na Sabesp.
- Trabalhos em polo de manutenção na fiscalização de serviços de 
terceiros  na região oeste.
- Na gestão de controle de perdas nas unidades centro expandido e 
no abastecimento de água das unidades centro e oeste.

- Fiscalização e elaboração de pacotes de licitações de obras, compra de equipamentos 
de serviços de terceiros nas unidades centro e oeste.
- Uso do sistema SAP para abertura de ordens de serviços e registros de compras (RC’S) 
para contratação de serviços emergenciais.
- Formado em Administração de Empresas – FEA-USP.
 - Membro associado há 12 anos Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).
- Candidato ao Conselho de 2019 com mais de 100 votos para três vagas, o mais jovem 
dos candidatos com tema de inovação e tecnologia.
 - Membro do Conselho de Administração da Horvath Clothing Co.– Startup de 
nanotecnologia por 2 anos e 6 meses.
- Cursos de Governança Corporativa para Startups pelo (IBGC), administração de obras 
e licitações (IBEC). 

Advogado especialista em Direito do Trabalho e Coletivo do Trabalho, 
Civil e Processual Civil, com vinte e três anos de experiência na área 
jurídica da Sabesp, desde março de 1997, atuando na área extrajudicial, 
análises de contrato, instituições de sindicâncias interna, elaboração 
de pareceres jurídicos em geral, opinando sobre risco quanto a 
legalidade dos atos e negócios jurídicos, bem como atuando na área 

contenciosa da elaboração de ações ou defesas correspondentes com o Direito Público, 
Direito do Trabalho, Direito Civil, Direito do Consumidor, Direito Tributário e Direito 
Imobiliários, elaborando iniciais, contestações e recursos em geral.
Admitido na Sabesp em 15/04/1981 – 39 anos e 4 meses – Trabalhou como Analista de 
Transportes e Contratações em São José do Campos – 1981 – 1996, após foi promovido 
a advogado:
- Unidade de negócios de Lins – 1997 – 1999;
- Unidade de negócios Norte - SP – 2000 -2001;
- Unidade de negócios do Litoral Norte – 2001 – 2006;
- Unidade de negócios do Capivari, Jundiaí, Itatiba de 2006 até a presente data, atuando 
também como coordenador jurídico.
Diretor do Sindicato dos Advogados – SASP de 2009 até a presente data.

Os textos de apresentação das candidaturas são de responsabilidade exclusiva dos candidatos.

Tania Aparecida Zanatta - Nº 03 Odilon Lira Vasconcelos Neto - Nº 04
Funcionária desde 1997 na Sabesp, formada em Tecnologia e 
Licenciatura pela FATEC-SP, MBA em Gestão Empresarial pela FGV e 
pós graduada pela UNIFESP em Gestão pública. Atuei por 15 anos da 
Superintendência de Recursos Humanos com participação ativa na 
operacionalização relativa ao processo de migração do plano BD para 
o plano Mais cujo objetivo era equacionar o déficit atuarial à época. 
Posteriormente atuei por 4 anos na Superintendência de Gestão de 

Riscos e Conformidade com foco em riscos corporativos, qualidade e transparência. 
Em 2017 assumi a função de Ouvidora na Sabesprev por meio de um processo seletivo 
interno na Sabesp. Nestes quase 2 anos em que estive à frente da Ouvidoria 
pude contribuir com melhorias nos processos de previdência e saúde com inúmeras 
propostas sugeridas e materializadas nos processos e regulamentos.
Certificada em Ouvidoria pela ABO e recém integrante do Conselho Deliberativo da APU.
Atualmente trabalho na Superintendência de Gestão de Pessoas, atuando na gestão 
do plano de saúde após a migração para a Funcesp, com foco no atendimento junto as 
áreas de RH e entidades

Formação: 
- Pós-graduado em Logística e Gestão na Cadeia de Suprimentos;
- Graduado em Administração de Empresas – UMC – 1980.

Experiência:
- 1981 a 2016 – Analista de Suprimentos, Administração da Logística de materiais nas 
seguintes áreas: SUP, MA e RJ.

Informações: 
- Multiplicador da área de Logística;
- Ministrou diversos treinamentos na área.


