
Confira

Saiba como
votar na
Assembleia
Geral 2021



Abertura da Assembleia

Geral Ordinária

Dia 24 de março de 2021

às 14h 

Calendário da AGO

Início da Votação Virtual 

Dia 24 de março de 2021

às 15h 

Encerramento da Votação

Virtual 

Dia 29 de março de 2021

às 14h 



1 - Faça o seu login
para a Votação

Virtual 
 

Confira a seguir



Faça o seu login

No portal CABESP

www.cabesp.com.br clique

na área "Beneficiários". 



Faça o seu login

No portal CABESP

www.cabesp.com.br na área  

de login insira o seu  usuário

e senha. 



Caso ainda não possua 

 usuário e senha, basta se

cadastrar no portal CABESP

www.cabesp.com.br no

campo  Primeiro Acesso.

Usuário sem login 



Conheça três
formas de acessar a

Votação Virtual 
no portal CABESP 



Como acessar a votação

No portal CABESP na área

em destaque clique no

botão "Saiba mais". 

Assembleia Geral Ordinária 2021

A abertura da AGO ocorrerá em 24 de março às 14h. 

SAIBA MAIS



Prezados Associados (as), 

No dia 24 de março de 2021 às 14h, em primeira convocação, com a participação mínima de 2/3 dos associados, e às 14h30, em segunda convocação, com qualquer número de associados, será realizada a AGO

(Assembleia Geral Ordinária), com transmissão ao vivo na área logada do Portal CABESP. 

Este ano a assembleia acontecerá novamente de forma virtual, devido ao cenário pandêmico que perdura no atual momento, destacando que a realização de assembleia presencial resultaria em grave risco de

aglomeração, aumentando a possibilidade de  propagação do vírus,  sendo assim,  por estar a CABESP sujeita ao cumprimento de obrigações legais, e realização do ato, sem a possibilidade de suspensão ou

cancelamento.

A votação virtual será aberta às 15h do dia 24 de março de 2021 e permanecerá disponível até às 14h do dia 29 de março de 2021, podendo os associados elegíveis votarem utilizando seu login e senha no

portal onde também disponibilizamos um passo a passo com orientações. No último dia desse período, às 14h30, ocorrerá a transmissão ao vivo da divulgação dos resultados e o subsequente encerramento da

Assembleia Geral Ordinária.

Durante a transmissão e por todo o período em que a votação permanecer aberta, eventuais dúvidas poderão ser encaminhadas pelo portal www.cabesp.com.br, onde também serão publicados os esclarecimentos. Ressaltamos a importância do

associado realizar o login previamente, a fim de assegurar seu acesso no momento da transmissão, e estar adimplente para acessar a votação eletrônica. 

Contamos com a participação de todos os associados. 

Confira abaixo o Edital de Convocação, o Relatório Anual de 2020, as Demonstrações Financeiras de 2020, a Previsão Orçamentária 2021 e um Guia para a Votação Online. 

 Assembleia Geral Ordinária 2021

Clique aqui para acessar o Edital de Convocação

Clique aqui para acessar o Relatório Anual de 2020

Clique aqui para acessar as Demonstrações Financeiras de 2020

Clique aqui para acessar a Previsão Orçamentária de 2021

Clique aqui para fazer a sua Pergunta sobre a AGO 2021 / Ressalva (voto sim)

Clique aqui acessar as Perguntas e Respostas Consolidadas da AGO 2021

Vote

Clique aqui para acessar o Guia para Votação Online

Clique aqui para acessar a Votação Virtual

No portal CABESP na área 

 "Informativos" clique no

link "Votação Virtual" 

Como acessar a votação



 Assembleia Geral Ordinária 2021

Vote

Clique aqui para acessar o Guia para Votação Online

Clique aqui para acessar a Votação Virtual

Clique no link "Votação

Virtual". 

Como acessar a votação



No portal CABESP na área 

 do beneficiário clique no

item "AGO 2021 - Vote

aqui". 

Como acessar a votação



2 - Vote 

Etapas da votação



No portal CABESP na

área  do beneficiário

busque pela opção

"Clique aqui para

acessar". 

Página pré-voto



SIM, APROVO

NÃO APROVO

NULO

BRANCO

Após acessar o link para a

votação uma nova página

será aberta, nela constará

a pergunta sobre a

aprovação relativa ao

exercício de 2020.

Clique na opção

desejada para prosseguir. 

Página para o primeiro voto

 Pergunta 1



SIM, APROVO

NÃO APROVO

NULO

BRANCO

O associado possui

quatro opções de voto:

"Sim, aprovo", "Não

aprovo", "Nulo" e

"Branco". 

Opções para voto - Pergunta 1



O associado que optar pela aprovação deverá

clicar no botão "Sim, aprovo". 

 

E para aprovar com ressalva o usuário deve

clicar no botão "Sim, aprovo" e concluir o

processo de votação de todos os itens da

pauta, conforme exemplificado no decorrer

deste guia. A ressalva deverá ser registrada ao

final do processo de votação conforme consta

na página 28.

 

Voto Pergunta 1 - Aprovação

SIM, APROVO

NÃO APROVO

NULO

BRANCO

 Pergunta 1



O associado que optar

pela não aprovação

deverá clicar no botão

"Não aprovo". E para

essa opção é necessário

preencher o campo de

texto abaixo do botão

explicando a razão de não

concordar. 

Voto Pergunta 1 - Não
Aprovação

SIM, APROVO

NÃO APROVO

NULO

BRANCO

 Pergunta 1



O associado que optar 

 pelo voto nulo deverá

clicar no botão "Nulo" e

prosseguir.

Voto Pergunta 1 - Nulo 

SIM, APROVO

NÃO APROVO

NULO

BRANCO

 Pergunta 1



O associado que optar

pelo voto branco deverá

clicar no botão "Branco"

e prosseguir. 

Voto Pergunta 1 - Branco 

SIM, APROVO

NÃO APROVO

NULO

BRANCO

 Pergunta 1



Após votar na primeira 

 pergunta, na mesma

página, logo abaixo

constará outro

questionamento sobre a

aprovação da dotação

orçamentária para 2021.

Clique na opção

desejada para prosseguir. 

Página para o segundo voto

SIM, APROVO

NÃO APROVO

NULO

BRANCO

Atenção: Após a confirmação não será possível alterar!

 Pergunta 2 



SIM, APROVO

NÃO APROVO

NULO

BRANCO

O associado possui

quatro opções de voto:

"Sim, aprovo", "Não

aprovo", "Nulo" e

"Branco". 

Opções para voto - Pergunta 2



Voto Pergunta 2 - Aprovação

SIM, APROVO

NÃO APROVO

NULO

BRANCO

 Pergunta 2 

O associado que optar pela aprovação deverá

clicar no botão "Sim, aprovo". 

 

E para aprovar com ressalva o usuário deve

clicar no botão "Sim, aprovo" e concluir o

processo de votação de todos os itens da

pauta, conforme exemplificado no decorrer

deste guia. A ressalva deverá ser registrada ao

final do processo de votação conforme consta

na página 28.

 



O associado que optar

pela não aprovação

deverá clicar no botão

"Não aprovo". E para

essa opção é necessário

preencher o campo de

texto abaixo do botão

explicando a razão de não

concordar. 

Voto Pergunta 2 - Não Aprovação

SIM, APROVO

NÃO APROVO

NULO

BRANCO

 Pergunta 2 



O associado que optar 

 pelo voto nulo deverá

clicar no botão "Nulo"  e

prosseguir.

Voto Pergunta 2 - Nulo 

SIM, APROVO

NÃO APROVO

NULO

BRANCO

 Pergunta 2 



O associado que optar 

 pelo voto branco deverá

clicar no botão "Branco"

e prosseguir.

Voto Pergunta 2 - Branco 

SIM, APROVO

NÃO APROVO

NULO

BRANCO

 Pergunta 2 

 Pergunta 1



Página para confirmação dos votos

Após definir os seus votos

para as duas perguntas -

e justificá-lo nos casos de

não aprovação - basta

clicar no botão Confirmar

para registrar as suas

opções.

SIM, APROVO

NÃO APROVO

NULO

BRANCO

SIM, APROVO

NÃO APROVO

NULO

BRANCO

Atenção: Após a confirmação não será possível alterar!

 Pergunta 1

 Pergunta 2



Depois da confirmação

uma nova página abrirá

com a mensagem

"Obrigado por votar!". 

Pronto, seu voto foi

contabilizado. 

Finalização do voto



Aprovação com ressalva

Retorne à página inicial  do

portal CABESP na área em

destaque, e clique no 

 botão "Saiba mais". 

Assembleia Geral Ordinária 2021

A abertura da AGO ocorrerá em 24 de março às 14h. 

SAIBA MAIS



 
Prezados Associados (as), 

No dia 24 de março de 2021 às 14h, em primeira convocação, com a participação mínima de 2/3 dos associados, e às 14h30, em segunda convocação, com qualquer número de associados, será realizada a AGO

(Assembleia Geral Ordinária), com transmissão ao vivo na área logada do Portal CABESP. 

Este ano a assembleia acontecerá novamente de forma virtual, devido ao cenário pandêmico que perdura no atual momento, destacando que a realização de assembleia presencial resultaria em grave risco de

aglomeração, aumentando a possibilidade de  propagação do vírus,  sendo assim,  por estar a CABESP sujeita ao cumprimento de obrigações legais, e realização do ato, sem a possibilidade de suspensão ou

cancelamento.

A votação virtual será aberta às 15h do dia 24 de março de 2021 e permanecerá disponível até às 14h do dia 29 de março de 2021, podendo os associados elegíveis votarem utilizando seu login e senha no

portal onde também disponibilizamos um passo a passo com orientações. No último dia desse período, às 14h30, ocorrerá a transmissão ao vivo da divulgação dos resultados e o subsequente encerramento da

Assembleia Geral Ordinária.

Durante a transmissão e por todo o período em que a votação permanecer aberta, eventuais dúvidas poderão ser encaminhadas pelo portal www.cabesp.com.br, onde também serão publicados os esclarecimentos. Ressaltamos a importância do

associado realizar o login previamente, a fim de assegurar seu acesso no momento da transmissão, e estar adimplente para acessar a votação eletrônica. 

Contamos com a participação de todos os associados. 

Confira abaixo o Edital de Convocação, o Relatório Anual de 2020, as Demonstrações Financeiras de 2020, a Previsão Orçamentária 2021 e um Guia para a Votação Online. 

Assembleia Geral Ordinária 2021

Clique aqui para acessar o Edital de Convocação

Clique aqui para acessar o Relatório Anual de 2020

Clique aqui para acessar as Demonstrações Financeiras de 2020

Clique aqui para acessar a Previsão Orçamentária de 2021

Clique aqui para fazer a sua Pergunta sobre a AGO 2021 / Ressalva (voto sim)

Clique aqui acessar as Perguntas e Respostas Consolidadas da AGO 2021

Vote

Clique aqui para acessar o Guia para Votação Online

Clique aqui para acessar a Votação Virtual

Você estará de volta ao

informativo da AGO 2021.

No final desse texto

clique no link "Clique

aqui para fazer a sua

pergunta sobre a AGO

2021 / Ressalva (voto

sim)". 

Como registrar a sua aprovação
com ressalva 
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Clique aqui para acessar o Edital de Convocação

Clique aqui para acessar o Relatório Anual de 2020

Clique aqui para acessar as Demonstrações Financeiras de 2020

Clique aqui para acessar a Previsão Orçamentária de 2021

Clique aqui para fazer a sua Pergunta sobre a AGO 2021 / Ressalva (voto sim)

Clique aqui acessar as Perguntas e Respostas Consolidadas da AGO 2021

Vote

Clique aqui para acessar o Guia para Votação Online

Clique aqui para acessar a Votação Virtual

 "Clique aqui para fazer

a sua pergunta sobre a

AGO 2021 / Ressalva

(voto sim)". 

 

Ao clicar nesse link o

associado será

direcionado para a página

a seguir.

Aprovação com ressalva 
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Nesse campo para inclusão 

 de texto é possível registrar a

sua ressalva para o "Voto

sim". Para registrar o seu

apontamento quanto ao voto

inicie o texto com a frase

"Ressalva ao voto sim"  e em

seguida escreva a sua

ressalva. Para finalizar clique

no botão "Enviar".  

Dessa forma, seus votos e

ressalva serão registrados. 

Registre a sua ressalva 



Caso tenha outras dúvidas
entre em contato:

 
Disque Cabesp

Beneficiários: 0800 722 2636
 


