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SENHOR PRESIDENTE: 

MOÇÃO Nº 99/16 
F o I h a s Nº dois 

A Gestão 2015/2016 da Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV, presidida pelo 
Senhor Donizete do Carmo dos Santos, apresentou excelente desempenho, o que 
notabiliza sua Gestão por mudança do perfil de sua equipe que tem foco na 
profissionalização e resultados objetivos visando à solvência da autogestão 
previdenciária, fundamental para o funcionalismo público municipal. 

Ao longo da Gestão, foram realizadas seis reuniões com 
a Comissão de Meio Ambiente, Higiene, Saúde, Previdência e Direito e Proteção 
dos Animais - CMAHSPPA, onde foram pontuadas as intervenções necessárias 
para alcance de resultado positivo. 

Todas as sugestões foram acatadas pelo Presidente e 
sua Equipe, que de imediato tomaram providências em relação às mesmas. 

A objetividade da Equipe culminou com que os 
rendimentos das aplicações até o dia 31 de outubro de 2016 em ganhos de 16,01% 
ante uma meta atuarial de 11 , 17%, com um montante de R$ 495.115.645,06 em 
sua carteira de investimentos. A leitura do cenário econômico para tomada de 
decisões calcada por indicadores consistentes levou a resultados superavitários 
significativos. Exemplo da pertinência da competência executiva da Equipe é sua 
aferição de que os números referentes ao fechamento de novembro sofreram um 
pequeno revés diante do movimento global de aversão a risco que tomou conta dos 
mercados após a eleição de Donald Trump como Presidente dos Estados Unidos no 
dia 08/11/2016. Um cenário de queda no resultado da FUNPREV até o fim do ano 
não está descartado por conta da crise política e desdobramentos da Lava Jato que 
estão impactando todos os regimes de previdência do país. Diante do cenário, o 
Comitê de Investimentos da FUNPREV tem realizado reuniões semanais para 
monitorar o mercado e realizar os movimentos pontuais no intuito de preservar ao 
máximo o resultado alcançado até o momento. 

Cabe evidenciar a profícua equipe composta por: 
Conselho Curador, Presidente - Sérgio Ricardo Corrêa Alberto, Secretária - Tatiane 
Bertocco da Silva, Membro - Lauro Caputo, Membro - Luiz Niquerito, Membro -
Neusa Maria Ferraz Valdo, Membro José Ricardo Ortolani; Conselho Fiscal, 
Presidente - David José Françoso, Secretário - Rinaldo José Serrano, Membro -
Eduardo Rossi Santana, Membro - Eva Fabiana Soares Lima, Membro - Kelly 
Guariento, Membro - Tânia Regina Góes França; Divisão Previdenciária, Diretora 
Roberta Natali Moraes; Divisão Administrativa, Diretora Louise Adeline Carvalho 
Candido e Divisão Financeira, Diretor Diogo Nunes Pereira. Destaca-se também a 
participação oportuna do Atuário da ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA 
ATUARIAL L TOA Luiz Claudio Kogut, que em muito enobreceu os diálogos. 
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Mediante o exposto, reconhecemos a competência da 
atual Equipe da FUNPREV em exercer suas responsabilidades e em nome do 
funcionalismo público municipal e dos representantes do Povo de Bauru, 
oferecemos esta 

MOÇÃO DE APLAUSO ao Presidente da Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV, 
Senhor Donizete do Carmo dos Santos e sua equipe, por excelente 
desempenho na Gestão 2015/2016. 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator(a) da presente moção o(a) Vereador(a) 

~~o~~q, 

Em, ~ de ~ de16 
/ 

Presidente da Comissão 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando sua 

normal tramitação por esta Casa de Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

06 de dezembro de 2016. 
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A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 

constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

06 de dezembro de 2016. 

Presidente 

~cação da? 
-Publicado no 0.0.8. 
ma \O_;lli~ ~,;;J,,.-+-
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Diretora de Apoio Legislativo: 

A presente Moção foi aprovada em 

Discussão Única, em Sessão 

Ordinária realizada no dia 12 de 

dezembro de 2016. Encaminhar ao 

setor competente para que se dê 

ciência aos envolvidos, através de 

ofício. 

Bauru, 13 de dezembro de 2016. 
/) 
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ARILDQ,J)~.:::OR 

Presidente 

/ 

Ao 

Serviço de Atividades Auxiliares: 

Para as providências necessárias. 

Após, arquive-se. 

Bauru, 13 de dezembro de 2016. 

~~IRA 
Dire~a de Apoio Legislativo 
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Ofício DAL SAA 359/16 

Bauru, 13 de dezembro de 2016. 

Prezado Senhor 

Pelo presente, encaminhamos às mãos de Vossa 

Senhoria a cópia da Moção de nº 99/2016, de autoria do nobre Vereador PAULO 

EDUARDO DE SOUZA, aprovada na sessão ordinária de 12/12/2016, levada a 

efeito por esta Edilidade. 

Sem outro especial motivo, subscrevemo-nos com 

reiterados protestos de consideração e apreço. 

ARlâ~NIOR 
Presidente 

/ 

Ilustríssimo Senhor 

DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS 

Presidente da FUNPREV 

Em mãos 

BAURU - SP 


