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CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião Ordinária 

Ano 2015 

Data:  11 de março de 2015  

Horário  09h30min – Convocação. 

Local: Sala da Presidência da FUNASG 

Conselheiros presentes: 

Marcos Vinícius Fonseca Gonçalves, matrícula 21.209 - (Presidente do 

CONGES/FUNASG); 

Verônica Mariano Gomes de Aguiar, matrícula 40.150 – Presidente da FUNASG; 

Jacqueline Aparecida Ribeiro Ferreira, matrícula 16.521 – Representante dos servidores 

efetivos; 

Herta da Silva Mendonça, matrícula 14.984 - Representante dos servidores efetivos; 

Roseli de Paula Santos, matrícula 17.711 – Representante dos servidores efetivos; 

Fabiana Martins Ribeiro, matrícula 16.807 – Representante dos servidores efetivos;  

Convidado: Marcus Vinicius Barros da Silva, matrícula 40.107; 

Pautas do dia: 

1- Emissão de ofício ao Secretário Municipal de Segurança; 
2- Concurso Público; 
3- Locação de imóvel para instalação da FUNASG; 
4- Sistema de Contabilidade pública unificada. 

 

            O Presidente do CONGES/FUNASG, Senhor Marcos Vinícius Fonseca Gonçalves, 

inicia a sessão com a leitura da ata anterior datada de 25/02/2015, após a leitura, deixa a 

palavra aberta aos demais conselheiros. Com a palavra, a Presidente da FUNASG, Senhora 

Verônica Mariano, informa aos conselheiros quanto ao orçamento da FUNASG. Após as 

devidas considerações, passamos às pautas do dia: 

Item 1-Emissão de ofício ao Secretário Municipal de Segurança Pública; 
 
A Presidente da FUNASG, Senhora Verônica Mariano, reitera a solicitação quanto ao 
encaminhamento de um guarda municipal para desempenhar suas funções nesta Fundação 
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para  garantir a integridade e manutenção da ordem nas dependências da FUNASG, após é 
expedido o ofício 04/CONGES/FUNASG/2015, que segue assinado por todos os 
conselheiros presentes e conforme deliberado na sessão anterior. 
  
Item 2- Concurso público; 
 
Os membros do Conselho solicitam a Presidência da FUNASG, o relatório do concurso 
público com a listagem dos aprovados e informações quanto a convocação dos aprovados, 
após a Senhora Verônica, informa aos conselheiros que no momento o concurso está na 
fase de interposição de recursos e que ainda haverá a realização da prova para o cargo de 
advogado conforme o cronograma divulgado do concurso pela FUNCAB, na seqüencia é 
entregue a listagem de aprovados. 
 
Item 3-Locação de imóvel para instalação da FUNASG; 
 
A Presidente da FUNASG, Senhora Verônica Mariano informa quanto a notificação de 
venda do imóvel locado pela FUNASG e ainda que foi informada que a proposta de venda 
está em aberto, mas ressalta que o imóvel locado onde hoje funciona a Fundação há várias 
infiltrações, telhas quebradas que  precisam ser trocadas, o acesso aos andares superiores 
dificulta a locomoção dos usuários e o fornecimento de água é deficitário, conforme já 
relatado em sessão anterior, e que há pela Presidência da FUNASG sondagem quanto a 
locação de outro imóvel nas proximidades com valor de mercado compatível com o 
praticado no contrato vigente, porém com melhores instalações para atendimento aos 
usuários e a possibilidade de ampliação do atendimento e acessibilidade. 
 
Item 4- ;Sistema de Contabilidade unificado; 
 
Os membros do conselho questionam a Presidência da FUNASG, quanto a utilização do 
sistema de Contabilidade unificado, e a mesma informa que foram sanadas as dificuldades 
na utilização do módulo de Contabilidade.  
  
              Em seguida, fica deliberada a realização de reunião extraordinária para o dia 
24/03/2015 às 9h30min. 
 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do CONGES encerrou a reunião às 11h e 

30 min, da qual eu Jacqueline Aparecida Ribeiro Ferreira – representante dos servidores 

efetivos, lavrei a presente ata, que será assinada pelos Conselheiros presentes. 

Marcos Vinícius Fonseca Gonçalves 

Matrícula 21.209 

Presidente do CONGES/FUNASG 

Portaria 06/PGM/2014 

 


