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MOÇÃO Nº 092/2017 

 

À 

Câmara Municipal de Jaguariúna 

 

 

A missão do Jaguariúna Previdência é administrar, gerenciar e 

operacionalizar o Regime Próprio de Previdência Social-RPPS dos servidores ocupantes de 

cargo de provimento efetivo do Município de Jaguariúna, também a arrecadação e gestão 

dos recursos previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios 

previstos na LC nº 209/2012. 

O excelente trabalho desenvolvido pelo JaguarPrev é norteado pelos 

princípios constitucionais da seguridade social, bem como pela legislação federal e municipal, 

com o objetivo final de garantir proteção e amparo nos eventos de maternidade, doença, 

idade avançada, invalidez, reclusão e morte aos servidores públicos municipais. 

O fechamento do Jaguariúna Previdência realizado até o mês de julho do 

ano corrente demonstrou um retorno positivo acima da meta Atuarial em 3,56%. 

À medida que a meta ficou em 4,73%, os rendimentos alcançaram 8,29%. 

Considerando as grandes dificuldades encontradas no semestre em função 

das quedas nos rendimentos em virtude da “Operação Carne Fraca” e a “Delação da JBS”, 

podemos entender que o Jaguariúna Previdência tem seus investimentos aplicados com 

solidez. 

Para tanto, é preciso que haja uma equipe plenamente preparada e 

qualificada, o que restou claro no belíssimo trabalho do JaguarPrev. 

Isto Posto, apresento à Mesa, dentro das formalidades e ouvido o Plenário, 

Moção de Congratulações e Louvor ao Senhor Wagner Ferreira de Brito e aos demais 

funcionários do Jaguariúna Previdência, por conseguir ótimos resultados em momento de 

crise.  

Havendo a aprovação desta Moção, seja a mesma encaminhada ao Sr. 

Wagner Brito e demais funcionários do JaguarPrev, à Rua Rua Coronel Amâncio Bueno, 735, 

Centro – Jaguariúna/SP, para conhecimento dos homenageados. 

Secretaria da Câmara Municipal, 14 de agosto de 2017 

As.) VEREADOR ÂNGELO ROBERTO TORRES –Neguita Torres 

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade, em Sessão Ordinária 

de 19 de setembro corrente. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 20 de setembro de 2017 

 

 
VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO SILVA 

Presidente 

 

 


