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 CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião Ordinária  

Ano 2016 

Data:  13 de outubro de 2016 

Horário:  Início: 11 h e 50 minutos. 

Local: Sala de Reuniões da FUNASG 

 

Conselheiros presentes: 

Roberta Novelli Domingues Vieira Lima - Presidente do CONGES - Matrícula 21.734 

Marcus Vinícius Barros da Silva, matrícula 40.169 – Suplente de Alice Maria Saldanha 

Tamborindeguy, conforme Portaria PRES nº 020/2016 publicada em 29 de setembro de 

2016; 

Daniele Santa’Anna Rego da Silva, matrícula 18.844 - Representante dos servidores 
efetivos, nomeada através da Portaria nº 01/2016/CONGES/FUNASG/2016 publicada em 11 
de outubro de 2016; 

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; 

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 
extraordináriadatada de 29/09/2016 e aprovada por unanimidade, após informa aos demais 
quanto à nomeação da servidora Daniele Santa’Anna Rego da Silva, matrícula 
18.844,nomeada através da Portaria nº 01/2016/CONGES/FUNASG/2016 publicada em 11 
de outubro de 2016, indicada através do Ofício número 83/2016/PGM em substituição ao 
servidor Carlos Edmar de Souza Licurgo que renunciou ao cargo de membro deste 
Conselho e faz consignar na presente ata a ausência da Presidente da FUNASG,sendo 
convocado o suplente Marcus Vinícius Barros da Silva, matrícula 40.169 a participar da 
sessão,deixando a palavra aberta aos demais. Com a palavra, os Conselheiros são 
unânimes em questionar ao Suplente da Presidência da FUNASG Senhor Marcus Vinícius 
Barros da Silva, se houve manifestação da Secretaria de Fazenda quanto à solicitação feita 
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através do Ofício número 14/CONGES/FUNASG/2016 e em resposta o Senhor Marcus 
Vinícius Barros da Silva, informa que não houve resposta. Na sequência é questionado 
quanto à atuação da Comissão de insalubridade e em respostainforma que já foram 
iniciados os trabalhos e que o Presidente da Comissão de insalubridade Senhor Carlos 
Alfredo de Brito, irá apresentar o relatório da referida Comissão à Presidente da 
Fundação;Questionam ainda quanto à folha de pagamento dos servidores desta Fundação,e 
em resposta ele informa que não houve a efetivação da folha de pagamento em virtude da 
ausência do repasse financeiro e que o último repasse, referente ao mês de julho, foi 
parcial.Os repasses relativos aos meses de agosto e setembro foram solicitados e ainda não 
haviamsido atendidos.Desta forma todos os conselheiros deliberam favoráveis a oficiar a 
Secretaria de Fazenda, para providências quanto ao repasse, considerando que a folha de 
pagamento da Fundação está em aberto, bem como suas obrigações trabalhistas (PASEP, 
IPASG e INSS); Após, os Conselheiros recomendam que a FUNASG elabore minuta de 
decreto municipal afim de regulamentar a realização dos exames admissionais, periódicos, 
assim como as perícias médicas dos servidores da administração indireta do Município; 
OSenhor Marcus Vinícius Barros da Silva, entrega aos membros cópia do ofício 
PRS/SSE/CSO 28382/2016 no qual o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 
decidiu pela regularidade das contas relativas a 2014, com ressalvas e determinações.    

Em seguida, fica deliberada a realização da reunião extraordinária para o dia 20 de 
outubrode 2016, às 9 h. 

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 

 


