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CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião Extraordinária 

Ano 2015 

Data:  25 de fevereiro de 2015 

Horário  9h30min – Convocação. 

Local: Sala da Presidência da FUNASG 

Conselheiros presentes: 

 

Lilian dos Santos da Rosa, matrícula 19.324 - (Presidente do CONGES/FUNASG) 

designada através da Portaria nº 01/2015/PGM/2015; 

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  

Pauta do dia:  

  
1- Encerramento preliminar do Balanço Financeiro, Orçamentário e Patrimonial/ 31 de 

dezembro de 2014. 
2- Solicitação de Guarda Municipal; 
3- Projeto Saúde +; 
4- Plataforma de informática. 
 

 
           A Presidente do CONGES/FUNASG, Senhora Lilian dos Santos da Rosa, inicia a 
sessão com a leitura da ata anterior datada de 11/02/2015, após a leitura, deixa a palavra 
aberta aos demais conselheiros. Com a palavra, a Presidente da FUNASG, Senhora 
Verônica Mariano, entrega aos conselheiros a cópia do instrumento de Doação de Bens 
móveis referente aos bens: automóvel Volkswagem Bora, placa KNV 4607, ano 2009, na cor 
preta, gasolina e o  Volkswagem Bora, placa LPE 7677, ano 2008 na cor preta gasolina, 
após informa aos conselheiros que a Fundação não possui orçamento suficiente para suprir 
as despesas como a compra de materiais para o atendimento médico até o final do exercício 
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de 2015,na seqüência informa quanto à necessidade urgente de obras de reparo no telhado 
do prédio da Fundação tendo em vista as chuvas ocorridas no mês vigente e ainda quanto à 
dificuldade no fornecimento de água junto às dependências o que acarretou a suspensão 
temporária das atividades  médicas, fisioterápicas e odontológicas nos dias 27,29 e 30 de 
janeiro, conforme informado a Secretaria Municipal de Administração através do ofício 
04/2015.  Feitas as considerações, passamos à pauta do dia: 
 
Item 1- Encerramento preliminar do Balanço Financeiro, Orçamentário e Patrimonial/ 31 de 
dezembro de 2014. 
 
A Presidente da FUNASG, Senhora Verônica Mariano,entrega aos conselheiros uma cópia 
do balanço preliminar conforme solicitado pelo conselho na sessão anterior. 

 
Item 2-Solicitação de Guarda Municipal. 
 
A Presidente da FUNASG, Senhora Verônica Mariano, informa aos conselheiros quanto à 
necessidade de um guarda municipal lotado nas dependências da Fundação, após 
explanações e considerações, todos os membros deliberam favoráveis a emissão de ofício 
do CONGES não Comando da Guarda Municipal, em atendimento a solicitação 
supramencionada. 
 
Item 3- Projeto Saúde +. 
 
A conselheira Senhora Fabiana, informa ao conselho que houve o retorno das atividades do 
projeto FUNASG + na 1ª semana do mês de fevereiro, ocorrendo o baile de carnaval, e 
ainda que a funcionária Ediléa da Silva Coelho Oliveira, estará na liderança do projeto 
durante o período de licença maternidade desta conselheira. 
 
Item 4- Plataforma de informática. 
 
A Presidente da FUNASG, Senhora Verônica Mariano, informa ao conselho que a 
Assessoria de orçamento está com dificuldades para abertura do orçamento por conta das 
inconsistências técnicas na plataforma sistema contábil. 
 
              Em seguida, fica deliberada a realização da reunião ordinária para o dia 11 de 
março de 2015 às 09h30min, conforme calendário anual de reuniões ordinárias.  

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

11h20min, da qual eu Jacqueline Aparecida Ribeiro Ferreira – representante dos servidores 

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

 

Lilian dos Santos da Rosa, matrícula 19.324 

Presidente do CONGES/FUNASG 

Designada através da Portaria nº 01/2015/PGM/2015 

 

 

 


