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 CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião Ordinária  

Ano 2017 

Data:  17 de janeiro de 2017 

Horário:  Início: 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: 

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 extraordinária 
datada de 22/12/2016 e aprovada por unanimidade, deixando a palavra aberta aos demais. Na 
oportunidade, a Presidente da FUNASG, Senhora Claudia Tarouquella da Silva Brandão, apresenta-
se ao Conselho, informando que tomou posse nesta Fundação no dia 02/01/2017, formada a 35 anos 
como Assistente Social com especialização em gestão de saúde formada pela UFRJ, vindo de 
multinacional gerenciando relacionamentos com clientes/pessoas, se sente orgulhosa com este 
desafio, após apresentação informa que se reuniu com os funcionários da FUNASG para 
apresentação e que estará nesta casa diariamente no intuito da melhora no atendimento com 
obrigações estatutárias e moral de atender dando o melhor nesta Fundação desta forma solicita 
parceria do Conselho para ajudar na gestão e embasar esta gestão para melhor desempenho das 
atividades com a importância de focar na prevenção que atenda um público maior, e que com a 
conseqüente decretação de calamidade financeira foram todos os servidores comissionados 
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exonerados. Diante deste cenário, foi solicitada a nomeação de alguns comissionados que exercem 
cargos/atividades fundamentais para permitir o adequado funcionamento da FUNASG, e feitas às 
considerações a Presidente do Conselho Senhora Roberta Novelli Domingues Vieira Lima, questiona 
a Presidente quanto aos procedimentos adotados quanto à sugestão apresentada na última sessão 
deste Conselho constante da ata de 22 de dezembro de 2016, e em resposta a Presidente informa 
que no momento não pode concluir considerando a falta da formação do quadro de servidores a 
serem preenchidos, após passa a palavra ao Senhor Diego da Silveira Ceh Vice-Presidente da 
FUNASG, que na oportunidade apresenta-se aos conselheiros informando que está finalizando a 
graduação em Comunicação Social, que já foi servidor da Câmara, possuindo experiência em 
tramitação processual, corrobora com as palavras da Presidente da FUNASG somando 
harmonicamente para ascensão desta; Com a palavra a conselheira Roseli de Paula Santos, explana 
que desde o inicio da atuação desta composição houve avanços cobrou-se muito a regularização dos 
repasses e por último houve a deliberação na sessão de 22 de dezembro de 2016, “de forma 
majoritária, no sentido de sugerir a FUNASG que informe ao Tribunal de Contas do Estado e ao 
Ministério Público que não foi cumprido o que preceitua o artigo 7º inciso I, da Lei nº 375/2011, 
ressaltando que o Conselheiro suplente Marcus Vinicius Barros da Silva, se absteve de votar nesta 
questão por ser Chefe jurídico da FUNASG e entender que há conflitos de interesses” as demais 
conselheiras são unânimes no sentido de destacar que o repasse deveria ser de 1,5%, e que é de 
suma importância considerando ser a única fonte de orçamento; A Conselheira Daniele Santa’Anna 
Rego da Silva ressalta a sanção a que todos estão sujeitos, com relação à cobrança do repasse, na 
seqüência questiona a esta Presidente se a mesma está ciente quanto ao pedido de renúncia dos 
conselheiros fiscais e em resposta a Senhora Claudia Tarouquella da Silva Brandão, informa que é 
ciente do pedido de renúncia dos conselheiros e reconhece a importância da composição  e atuação 
do Conselho fiscal pelo parecer independente do mesmo; A Conselheira Jacqueline Aparecida 
Ribeiro Ferreira solicita a palavra e na oportunidade questiona quanto ao balanço orçamentário de 
2016 e quanto aos pagamentos pendentes de conveniados,  e obrigações fiscais e em resposta o 
Vice-Presidente  Diego da Silveira Ceh,  informa que ainda não foi apresentado o balanço 
considerando que há despesas de 2016 para serem quitadas, e ainda que a FUNASG protocolou o 
Ofício nº 008/2017 na Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais, informando os 
débitos atualizados,  questiona ainda, se a mesma está ciente quanto ao andamento dos processos 
de estágio probatório e a mesma informa que está ciente e inclusive já se reuniu com a Presidente da 
Comissão de estágio probatório e ainda que já tem conhecimento dos Processos Administrativos 
Disciplinares números: 689/2016, 653/2016 e 703/2016, e feitas as considerações. 

Em seguida, fica deliberada a realização da reunião extraordinária para o dia 27 de janeiro de 2017 
às 10 h, com a seguinte pauta: Investimentos.  

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do CONGES encerrou a reunião às 12h 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 

 


