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CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião Extraordinária 

Ano 2015 

Data:  24 de março de 2015 

Horário  9h30min – Convocação. 

Local: Sala da Presidência da FUNASG 

Conselheiros presentes: 

Marcos Vinícius Fonseca Gonçalves, matrícula 21.209 - (Presidente do 

CONGES/FUNASG); 

Verônica Mariano Gomes de Aguiar, matrícula 40.150 – 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; 

Fabiana Martins Ribeiro, matrícula 16.807 – Representante dos servidores efetivos;  

Convidado: Marcus Vinicius Barros da Silva, matrícula 40.107  

Pautas do dia:  

  
1- Segurança aos usuários e funcionários da FUNASG; 
2- Manutenção do imóvel; 
 

 
           O Presidente do CONGES/FUNASG, Senhor Marcos Vinícius, inicia a sessão com a 
leitura da ata anterior datada de 11/03/2015, após a leitura, deixa a palavra aberta aos 
demais conselheiros. Com a palavra, as conselheiras são unânimes em solicitar a 
Presidência da FUNASG informações quanto ao quantitativo de atendimento médico 
ambulatorial, a listagem de convênios, o horário médico atualizado, quadro de pessoal, 
validade de extintores instalados na Fundação, verificação de laudo da vigilância sanitária e 
ainda a certidão de responsabilidade técnica para o Ambulatório médico junto ao 
CREMERJ, em seguida a Presidente da FUNASG Senhora Verônica Mariano, entrega aos 
conselheiros, cópia da Certidão de anotação de responsabilidade técnica e inscrição de 
empresas do CREMERJ, cópia do lacre dos extintores com validade até julho de 2015 e 
ainda cópia do administrativo no qual a Diretoria de Administração e Finanças solicita a 
abertura de processo de dedetização, ficando os demais questionamentos a serem sanados 
na próxima sessão, após informa que há adiantamento para despesas miúdas em aberto, 
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em seguida a Conselheira Fabiana informa que entregará a declaração de Bens ao setor de 
Recursos humanos, tendo em vista o término do mandato de acordo com o que preceitua o 
art. 17 do capitulo IV do Regimento interno do CONGES. Feitas as considerações, 
passamos à pauta do dia: 
 
Item 1- Segurança aos usuários e funcionários da FUNASG 
 
As conselheiras Jacqueline, Fabiana, Roseli e Herta, solicitam a Presidência da FUNASG, 
informações quanto à segurança aos usuários e funcionários da FUNASG, e a mesma 
informa que não há nenhum tipo de sistema de segurança e nem monitoramento por 
câmeras e que por estes motivos foi necessário a solicitação de um servidor da Guarda 
Municipal para prestar serviço na Fundação. 
 
Item 2- Manutenção do imóvel; 
 
As conselheiras Jacqueline, Fabiana, Roseli e Herta, solicitam a Presidência da FUNASG,a 
contratação de empresa especializada para pintura, limpeza das caixas d’água, entre outros 
serviços de manutenção, e a Presidente Senhora Verônica Mariano, informa que irá 
providenciar a contratação. 
 
              Em seguida, fica deliberada a realização da reunião ordinária para o dia 08 de abril 
de 2015 às 09h30min, conforme calendário anual de reuniões ordinárias, com as seguintes 
pautas: Regimento interno, Quadro de pessoal, Quantitativo de atendimento médico 
ambulatorial, Convênios, Horário médico atualizado e informações quanto a Prestação de 
contas anual do ordenador de despesas. 

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

12:00min., da qual eu Jacqueline Aparecida Ribeiro Ferreira – representante dos servidores 

efetivos, lavrei a presente ata, que será assinada pelos Conselheiros presentes. 

 

Marcos Vinícius Fonseca Gonçalves 

Matrícula 21.209 

Presidente do CONGES/FUNASG 

Portaria 06/PGM/2014 

 

 


