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 CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião Extraordinária  

Ano 2017 

Data:  27 de abril  de 2017 

Horário:  Início: 10 h e 20 minutos 

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:  
 
1-Apresentação de planilha de despesas básicas necessárias a continuidade da prestação 
dos serviços.  

 

A Presidente do CONGES/FUNASG, Senhora Roberta Novelli Domingues Vieira Lima, 
designada através da Portaria 11/PGM/2015, inicia a sessão com a leitura da ata da reunião 
ordinária datada de 18/04/2017 e aprovada por unanimidade, deixando a palavra aberta aos 
demais. Com a palavra a Senhora Claudia Tarouquella da Silva Brandão reitera o assunto já 
informado na sessão anterior quanto às pericias médicas realizadas no Departamento de 
Saúde Ocupacional, informa ainda quanto à resposta recebida da SEMAD através do ofício 
93/2017. Após informa que foi realizada ação na sede da Prefeitura contra hipertensão em 
função do Dia Nacional de Controle e Combate a Hipertensão Arterial. Nesta oportunidade, 
foram disponibilizadas orientações nutricionais e aferição de pressão arterial com a 
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participação desta presidência, da vice presidência, da Diretora Alessandra Andreão, 
dachefe de enfermagem Liliane, do nutricionista Rodrigo, da cardiologista Dra Debora e 
ainda da participação dos estagiários da Universo. A ação contou com o atendimento a 112 
(cento e oito) servidores e dentre estes, 16 (dezesseis) apresentaram hipertensão no 
momento do atendimento. Em virtude do elevado índice de hipertensos, a FUNASG julgou 
oportuno dar continuidade ao projeto de promoção da saúde através de realização de ciclo 
de palestras palestras de prevenção da saúde com temas como saúde da mulher, 
hipertensão e diabetes, saúde do homem e outras orientação dentro da linha de educação 
continuada com temas da atualidade. A Conselheira Daniele sugere que a próxima ação 
seja voltada para prevenção ao diabetes. Quanto ao projeto saúde vocal, a Srª Claudia 
informa que o mesmo se iniciará no dia 03 de maio, na Escola Municipal Castelo Branco, em 
parceria com a Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de cuidar da saúde vocal 
dos professores da rede de ensino, devendo  a FUNASG disponibilizar fonoaudiólogas que 
estarão à frente do Projeto, Quanto ao repasse financeiro à FUNASG, esta Presidente 
informa que está sendo analisada pelo gabinete do prefeito a correspondência encaminhada 
que trata do repasse. Informa que está sendo elaborada a prestação de contas para 
remessa ao TCE e por fim informa que está elaborando regimento interno para nortear as 
práticas da FUNASG. Convidado a participar da sessão, o Vice Presidente Senhor Diego da 
Silveira Cêh apresenta aos conselheiros relatório de despesas financeiras referente ao mês 
de março. Feitas as devidas considerações, passamos a pauta do dia: 

Item 1- Apresentação de planilha de despesas básicas necessárias a continuidade da 
prestação dos serviços.  

O Vice Presidente Senhor Diego da Silveira Cêh, informa o encaminhamento ao Gabinete 
do prefeito do levantamento do orçamento mínimo necessário ao funcionamento das 
atividades obrigatórias da Fundação.  

Em seguida, fica deliberada a realização da reunião ordinária para o dia 09 de maio de 
2017, às 9h e 30 min., conforme calendário anual de reuniões ordinárias.  

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do CONGES encerrou a reunião às 13 h da qual 
eu Jacqueline Aparecida Ribeiro Ferreira – representante dos servidores efetivos, 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 

 


