
 

CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião Ordinária 

Ano 2017 

Data: 14 de fevereiro de 2017 

Horário: Início: 10:10 h. 

Local: Sala de Reuniões da FUNASG 

 
 
Conselheiros presentes:  
 
Roberta Novelli Domingues Vieira Lima - Presidente do CONGES - Matrícula 21.734; 
  
Claudia Tarouquella da Silva Brandão – 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; 
  
Daniele Santa’Anna Rego da Silva, matrícula 18.844 - Representante dos servidores 
efetivos;  
 
Convidado: Diego da Silveira Cêh – Vice-Presidente   
 
 
Pauta: Minuta do Plano de cargos, carreira e remuneração da 
Administração fundacional integrante da estrutura do poder executivo do Município de 
São Gonçalo.  
 
 
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 27/01/17, após, deixa a palavra aberta aos demais. Com a palavra 
a Presidente da FUNASG, Senhora Claudia Tarouquella da Silva Brandão, faz constar 
que, considerando o informado na ata de 17/12, protocolou ofício nº 12/17 junto ao 
executivo, solicitando a constituição do conselho fiscal. Na seqüência, apresenta o 
ofício número 28/17, protocolado junto à  Procuradoria Geral do Município e ao Chefe 
do executivo. Ambos tratam  do disposto na lei 375/2011, em especial questionando 
quanto ao  repasse anual de 1,5%  e informando que até a presente data não houve 
resposta ao ofício supracitado. 
 Apresenta cópia dos ofícios entregues ao Ministério Público, bem como o telegrama 
encaminhado, referente ao resultado dos processos administrativos disciplinares nºos 
689/2016, 653/2016 e 703/2016 para que todos estejam cientes.  
 
Ainda,  em conformidade com a  solicitação deste conselho, apresentou planilhas 
com as movimentações bancárias do Banco Itaú e Caixa Econômica 



 

Federal, esclarecendo que o rendimento fica incorporado ao saldo. Informa, ainda, 
que os encargos financeiros estão regulares.  
 
 A Presidente da FUNASG manifesta sua preocupação com a legitimidade da 
greve que vem ocorrendo na Fundação. Isto porque ficou constatado que o serviço 
está bastante prejudicado, haja vista que o percentual mínimo de 30% não vem sendo 
cumprido e todos os servidores em greve encontram-se em estágio 
probatório. Em consequência disso, os médicos, que não estão em greve, ficam 
impossibilitados de realizarem as consultas. Desta forma os conselheiros decidem 
sugerir oficiar À Procuradoria Geral do Município quanto à necessidade 
do cumprimento de 30% dos servidores em atividade, não aderindo à greve para dar 
continuidade à prestação de serviços.  
 
 Deixando a palavra aberta aos demais e na oportunidade os conselheiros são 
unânimes em questionar se houve resposta do Secretário de Administração 
quanto à solicitação feita através do ofício 20/2017. A Presidente da 
FUNASG, Senhora Claudia, apresenta aos conselheiros o ofício 21/17 da Secretaria 
de Administração, no qual é orientada a seguir o disposto no decreto nº 025/2017, 
publicado em 25/01/2017. Desta forma o conselho sugere reiterar o oficio 22/17 a 
Procuradoria Geral do Município quanto ao parcelamento de salários.  
 
 
 Feitas as devidas considerações, passamos a pauta do dia:  
 
 
Item 1- Minuta do Plano de cargos, carreira e remuneração da 
Administração fundacional integrante da estrutura do poder executivo do Município de 
São Gonçalo.  
 
A Presidente da FUNASG, Senhora Claudia Tarouquella da Silva Brandão, em 
cumprimento à solicitação do conselho, informa que a minuta do plano de cargos está 
em andamento, encontrando-se agora com parecer do setor de orçamento a ser 
encaminhado para análise jurídica.  
 
Em seguida, fica deliberada a realização da reunião extraordinária para o dia 21 de 
fevereiro de 2017, às 10 h, com a seguinte pauta: Insalubridade.  
 
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  

 

 


