
 

CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião Ordinária 

Ano 2017 

Data: 18 de abril de 2017 

Horário: Início: 11:0 h. 

Local: Sala de Reuniões da FUNASG 

 
 
Conselheiros presentes:  
 
Roberta Novelli Domingues Vieira Lima - Presidente do CONGES; 
  
Claudia Tarouquella da Silva Brandão – Presidente da FUNASG;  
 
Jacqueline Aparecida Ribeiro Ferreira, matrícula 16.521;  
 
Herta da Silva Mendonça, matrícula 14.984;  
 
Roseli de Paula Santos, matrícula 17.711;  
 
Daniele Santa’Anna Rego da Silva, matrícula 18.844. 
  
 
Convidado: Diego da Silveira Cêh – Vice-Presidente  
 
Pauta: Apresentação de planilha de despesas básicas necessárias a continuidade da 
prestação dos serviços  
 
 
A Presidente do CONGES, Senhora Roberta Novelli Domingues Vieira Lima, 
designada através da Portaria 11/PGM/2015 inicia a sessão com a leitura da ata 
anterior datada de 28/03/17. Após, deixa a palavra aberta aos demais. Com a palavra 
a Presidente da FUNASG, Senhora Claudia Tarouquella da Silva Brandão solicita a 
transferência da pauta da presente sessão para a sessão extraordinária, após faz 
constar que, o processo de insalubridade está em fase final e tramitando na 
Procuradoria Geral do Município, aguardando parecer; Que houve negativa no 
atendimento aos servidores desta Fundação pelo Departamento de Saúde 
Ocupacional do Município, tendo sido emitido, desta forma, ofício nº 59/2017/FUNASG 
à Secretaria Municipal de Administração no sentido de esclarecer o não atendimento 
aos servidores, tendo em vista que a Portaria nº 14/GABSEMAD/2016 que dispõe em 
seu “art. 1º - O Departamento de Saúde Ocupacional/SEMAD, da Administração Direta 
do Município de São Gonçalo realizará os exames admissionais, periódicos, bem 
como as perícias médicas dos servidores da Administração indireta do Município”. Em 
resposta ao supracitado ofício, a Secretaria de Administração informa que o 
Departamento de Saúde Ocupacional foi notificado acerca de que a Portaria 
014/GABSEMAD/2016 não foi revogada; Que recebeu a visita dos Diretores do 
IPASG, Paola e Alexandre, a fim de estabelecer parcerias para ações conjuntas nas 
quais estão em estudo ciclo de palestras e evento em comemoração ao dia do idoso. 



 

Destaca a participação desta Presidência, Vice-Presidência, da Diretora de 
Assistência à Saúde e Convênios Alessandra e a fonoaudióloga Raquel no evento 
realizado no Colégio Municipal Castelo Branco com a Secretaria de Educação, com 
servidores do Ministério da Saúde e universitários da Holanda numa apresentação 
sobre o PSE, projeto saúde nas escolas, sob a Coordenação de Saúde da Secretaria 
de Educação. Nesta oportunidade, fizemos a apresentação para todos os participantes 
do projeto Saúde Vocal. Estamos também elaborando outro projeto em parceria com a 
Secretaria de Educação e as psicólogas da FUNASG, com foco na Saúde Emocional 
dos professores em situações de conflito em sala de aula. Ainda que no mês de maio 
daremos incício ao Projeto Saúde vocal, cujo objetivo é tratar da saúde vocal dos 
professores da rede Municipa,l iniciando se pelo Colégio Municipal Castelo Branco; 
Que o Projeto FUNASG mais continua em pleno funcionamento de suas atividades no 
Clube Mauá, destacando  o passeio à Fortaleza de Santa Cruz. Deixando a palavra 
aberta aos demais e na oportunidade, o Senhor Diego da Silveira Cêh informa que 
recebeu a visita da Secretária de Administração, Senhora Yamara Alfradique de Melo 
e demais responsáveis, para apresentação do sistema integrado de gestão de 
informática, sendo enumeradas as necessidades especificas de cada setor. Na 
seqüencia a conselheira Jacqueline questiona quanto à prestação de contas anual e 
em resposta o Senhor Diego da Silveira Cêh, informa que está sendo providenciada 
pela área de contabilidade. Feitas as devidas considerações.  
 
Em seguida, fica deliberada a realização da reunião extraordinária para o dia 27 de 
abril de 2017, às 10 h, com a seguinte pauta: Apresentação de planilha de despesas 
básicas necessárias a continuidade da prestação dos serviços.  
 
 
Nada mais havendo a tratar, a Presidente do CONGES encerrou a reunião às 12 h e 
30 minutos, da qual eu, Jacqueline Aparecida Ribeiro Ferreira matrícula 16521, lavrei 
a presente ata, que será assinada pelos Conselheiros presentes.  
  
 
 
 
                                         Roberta Novelli Domingues Vieira Lima  

Presidente do CONGES- Portaria 11/PGM/GAB/2015  
Matrícula 21.734  

 

 


