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 CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião Extraordinária  

Ano 2016 

Data:  20 de outubrode 2016 

Horário:  Início: 10 h 

Local: Sala de Reuniões da FUNASG 

 

Conselheiros presentes: 

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; 

 

Considerando a ausência da Presidente do CONGES e da Presidente da FUNASG na 
presente sessão, fica consignado que o Senhor 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, assume a Presidência da presente sessão. 
O Senhor Marcus Viniciusinicia a sessão com a leitura da ata da reunião ordináriadatada de 
13/10/2016 e aprovada por unanimidade;Apresenta ao Conselho minuta do decreto que 
dispõe sobre a realização das pericias médicas, em relação aos servidores da Fundação 
Municipal de Assistência dos Servidores de São Gonçalo – FUNASG, no tocante à 
formalização dos procedimentos adotados para utilização do Boletim de Inspeção Médica, 
conforme recomendado por este conselho na sessão anterior.Após a leitura da referida 
minuta, todos os membros presentes deliberam favoravelmente ao texto elaborado; Em 
seguida apresenta minuta do Decreto que trata do Plano de Cargos, Carreira e 
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Remuneração da Administração Fundacional, integrante da estrutura do poder executivo do 
Município de São Gonçalo. Os membros do Conges informam sobre o consenso, entre eles, 
com relação à necessidadeda regularização da situação do servidor, seja no plano de 
cargos e carreiras, seja nas atribuições e ainda na questão da insalubridade, decidindo, 
portanto, colocar o assunto em pauta para a próxima sessão ordinária; Questionam ao 
Senhor Marcus Vinícius Barros da Silva, quanto ao pagamento dos servidores da FUNASG 
e o mesmo informa que o pagamento foi efetivado no dia 14/10/2016; Questionam se houve 
o repassefinanceiro e é informado pelo Senhor Marcus Vinícius Barros da Silva, que foi 
repassado o restante do valor referente ao mês de julho do corrente ano, ficando em aberto 
os meses de agosto e setembro, e na oportunidade informa que as obrigações fiscais estão 
em dia; Quanto ao ofício 16/2016 que trata do “repasse financeiro” fica consignado em ata, 
que não houve resposta à solicitação.  

Em seguida, fica deliberada a realização da reunião ordinária para o dia 08 de novembro de 
2016, às11h, conforme calendário anual de reuniões ordinárias, com a seguinte pauta: 
Minuta do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Administração Fundacional, 
integrante da estrutura do poder executivo do Município de São Gonçalo. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do CONGES encerrou a reunião às 11h e 30 
minutos da qual eu Jacqueline Aparecida Ribeiro Ferreira – representante dos servidores 
efetivos, lavrei a presente ata, que será assinada pelos Conselheiros presentes. 

 

Marcus Vinícius Barros da Silva 

Matrícula 40.169 

Suplente Alice Maria Saldanha Tamborindeguy 

 


