
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU 

COMISSÃO DE ELEIÇÃO DOS CONSELHOS CURADOR E FISCAL– BIÊNIO 2023/2024 

EDITAL 03/2022 

 

A Comissão de Eleição Para os Conselhos Curador e Fiscal da FUNPREV, em complementação às 

normas regulamentares preconizadas pelo Edital n.º 01/2022, bem como, em atenção ao disposto pelo 

item 6.21., torna pública a DIVULGAÇÃO DO DIA, LOCAL, HORÁRIO E AS REGRAS 

PERTINENTES A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES PARA OS CONSELHOS CURADOR E 

FISCAL PARA O BIÊNIO 2023/2024: 

 

1. O processo de apuração terá início previsto para às 10 horas do dia 30/11/2022 – 4ª Feira, no 

Auditório do Paço Municipal, localizado à Praça das Cerejeiras, 1-59 - Vila Noemy. 

 

2. No local da apuração será permitida a entrada dos membros da Comissão de Eleição, bem como, 

dos servidores interessados e dos candidatos inscritos no processo eleitoral ou o fiscal por ele 

indicado. 

 

 2.1 Nos termos da legislação eleitoral, é facultado aos candidatos indicar somente 1 (um) fiscal 

para acompanhamento dos trabalhos, correndo às suas expensas os custos desse, tais como: 

alimentação, transporte e outros. 

 

2.2 O candidato deverá formalizar junto à Comissão de Eleição, mediante protocolo no Setor 

competente da FUNPREV, a indicação do seu fiscal, indicando nome, RG, endereço e telefone 

de contato, até às 12 horas do dia anterior ao da apuração. 

 

 2.3 No caso do fiscal indicado pertencer aos quadros da Prefeitura, DAE, Câmara ou 

FUNPREV, deverá ser apresentado a dispensa do mesmo de suas funções enquanto servidor 

ou comprovante do afastamento lícito. 

 

 2.4 No dia da apuração, o candidato ou o fiscal deverá se identificar na forma do item 6.19. 

do Edital n.º 01/2022. 

 

3. A apuração será realizada pelos membros da Comissão de Eleição, composta por: 

- Renan Bernardo de Oliveira - Presidente da Comissão – PMB 

- Bruna Lis Suman Ferreira - Membro Titular da Comissão – PMB  

- Carlos Sergio Alves de Amorim - Membro Titular da Comissão – ASPMB 

- Daniela Graziela Rodrigues de Arruda - Membro Titular da Comissão – DAE 

- Raphael Christian Souza Costa - Membro Titular da Comissão – FUNPREV  

- Daniela Huss - Membro Titular da Comissão – CÂMARA 

- Helena Thomazini de Freitas - Membro Suplente da Comissão – PMB 

- Aparecida de Fátima Batista Silvestre - Suplente da Comissão – ASPMB 

- Adriana Erica Venturini - Membro Suplente da Comissão – PMB 

- Denise Fabiana Wada Lopes - Membro Suplente da Comissão – PMB  

- Mariana Ferreira Jorge Gonçalves - Membro Suplente da Comissão – DAE 

- Cristiane Peres - Membro Suplente da Comissão – FUNPREV 

 

4. Os trabalhos de apuração terão início previsto para às 10 horas, no local indicado no item 1, supra, 

com a assinatura da lista dos presentes. 

 



5. Após, será iniciada a apuração do resultado da eleição digital. 

 

6. Havendo empate entre os concorrentes, será considerado eleito o candidato que tiver maior tempo 

de serviço público municipal, conforme disposto pelo item 6.14 do edital nº 01/2022. 

 

7. A Comissão, ato contínuo, procederá a divulgação dos resultados, que será publicado no primeiro 

Diário Oficial de Bauru disponível após a apuração. 

 

8. Eventual impugnação do presente edital poderá ser interposta no prazo de 02 (dois) dias úteis após 

a primeira publicação do mesmo, podendo ser protocolizada das 8h30min às 13h30min, na 

FUNPREV, sito na Rua Rio Branco, 19-31, Vila América, CEP 17.014-037, Bauru, SP. 

 

Bauru, SP, 24 de novembro de 2022 

 

 

Comissão de Eleição 


