
 

CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião Ordinária 

Ano 2017 

Data: 14 de março de 2017 

Horário: Início: 11:20 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; 
  
 
Convidado: Diego da Silveira Cêh – Vice-Presidente  
 
Pauta: Insalubridade  
 
 
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 21/02/17. Após, deixa a palavra aberta aos demais. Com a palavra 
a Presidente da FUNASG, Senhora Claudia Tarouquella da Silva Brandão faz constar 
que, houve a nomeação divulgada em diário oficial na presente data de Karen 
Francinne Maia, para exercer o cargo de Assessor Chefe Jurídico; Que solicitou a 
abertura de canal de comunicação dos usuários com esta Fundação através do site no 
campo ouvidoria o “fale conosco”; Que ao assumir a Presidência da Fundação a 
ambulância já se encontrava na garagem municipal. Que na oportunidade 
encaminhamos o veículo Volkswagen Bora sendo procedido checklist na garagem 
pelo Vice Presidente Diego da Silveira Cêh. Após, destaca a participação da 
Presidência e do Vice Presidente na reunião ocorrida no dia 07 do corrente mês da 
Comissão Especial de Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, para 
responder por sua unidade orçamentária.  Na seqüência o Vice Presidente apresenta 
aos conselheiros a movimentação bancária referente ao mês de fevereiro e, 
considerando que não houve resposta do executivo quanto ao teor do ofício 29/2017, 
todos os conselheiros presentes decidem deliberar favorável a emissão de ofício ao 
Senhor Prefeito, solicitando agendamento de reunião para tratar da “solicitação do 
repasse financeiro previsto na Lei 375/2011”. Feitas as devidas considerações, 
passamos a pauta do dia:  
 



 

 
 
 
 
 
Item1-  Insalubridade 
 
A Presidente da FUNASG, Senhora Claudia Tarouquella da Silva Brandão informa que  
o processo de insalubridade encontra-se em fase de conclusão para posterior 
implantação. 
 
Em seguida, fica deliberada a realização da reunião extraordinária para o dia 28 de 
março de 2017, às 11 h.  
 
Nada mais havendo a tratar, a Presidente do CONGES encerrou a reunião às 12 h e 
40 minutos, 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  

 

 


