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 CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião Extraordinária  

Ano 2017 

Data:  27 de janeiro de 2017 

Horário:  Início: 10 he 30 minutos 

Local: Sala de Reuniões da FUNASG 

 

Conselheiros presentes: 

Roberta Novelli Domingues Vieira Lima - Presidente do CONGES - Matrícula 21.734; 

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; 

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; 

Convidados: Diego da Silveira Cêh – Vice-Presidente e Marcus Vinicius Barros da Silva 
Assessor Chefe de Controle Interno  

Pauta: 

1- Investimentos. 

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 
ordinária datada de 17/01/2017 e aprovada por unanimidade. Após questiona a Presidente 
da FUNASG, se já houve algum repasse financeiro no mês de janeiro, questiona, ainda, 
quanto ao pagamento das contas de prestadores de serviços e impostos, tendo em vista a 
continuidade da prestação dos serviços.  A Presidente Senhora Claudia Tarouquella da 
Silva Brandão informa que foi recebido o repasse do valor referente ao mês de janeiro, 
deixando a palavra aberta aos demais. Com a palavra a Senhora Claudia Tarouquella da 
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Silva Brandão informa que: Reuniu-se com o Secretário de Administração solicitando 
orientações quanto ao pagamento dos servidores referente ao mês de dezembro de 2016, 
relata aos conselheiros que foi orientada a seguir o calendário de pagamentos conforme o 
decreto nº 25/2017 ( “Dispõe sobre o parcelamento dos salários dos servidores ativos e 
inativos referentes ao mês de dezembro de 2016”). Deixando a palavra aberta aos demais, 
com a palavra a Conselheira Senhora Daniele Sant ’Anna Rego da Silva orienta esta 
Presidente a solicitar à PGM respaldo jurídico quanto ao pagamento parcelado do salário de 
dezembro, já que o Decreto não faz menção à Administração Pública Indireta. Desta forma, 
protocolou Ofício a Procuradoria geral solicitando a disposição de um Assessor jurídico  
para exercer suas funções na FUNASG. Na seqüência a Senhora Claudia Tarouquella da 
Silva Brandão se cientifica do ressaltado pelas conselheiras e informa que se reuniu com os 
secretários de Fazenda, Administração e o Procurador Geral no intuito de solucionar a 
questão financeira.  A presidente da FUNASG aduz que há vários débitos pendentes do 
exercício de 2016, haja vista que não houve o repasse integral referente ao ano 2016.Com a 
palavra a Senhora Claudia Tarouquella da Silva Brandão informa, ainda, que diversos 
servidores estão em greve e registra a preocupação com o atendimento/prestação dos 
serviços aos servidores, isto porque há setores que estão totalmente paralisados, não 
cumprindo o percentual de 30 % em atendimento.  Esclarece que protocolou Ofício à 
Procuradoria Geral do Município quanto à greve. Após deixou a palavra aberta aos demais. 
Na oportunidade a Conselheira Senhora Roseli de Paula Santos, relata que foram 
concluídos e publicados os processos administrativos disciplinares números: 689/2016, 
653/2016 e 703/2016. As Dras. Daniele e Roberta sugerem que a Presidente da FUNASG  
cientifique a servidora da decisão proferida nos processos citados, para que assim não haja 
infração  ao princípio da ampla defesa. Feitas as devidas considerações, passamos a pauta 
do dia: 

Item 1- Investimentos. 

Convidado a participar da sessão, o Vice Presidente Senhor Diego da Silveira Cêh 
apresenta aos conselheiros a movimentação bancária dos Bancos Itaú e Caixa Econômica 
Federal. Após apresentação e considerações, as conselheiras em consenso informam que 
as despesas realizadas com os valores resgatados das aplicações devem ser apresentados 
ao Conselho para deliberação. Deste modo manifestamos no sentido de fazer o 
acompanhamento mensal da movimentação financeira, a partir do próximo mês, com 
atualização mensal. 

Em seguida, fica deliberada a realização da reunião ordinária para o dia 14 de fevereirode 
2017, às10 h, 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 12hda qual eu 
Jacqueline Aparecida Ribeiro Ferreira – representante dos servidores efetivos, lavrei a 
presente ata, que será assinada pelos Conselheiros presentes. 
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Roberta Novelli Domingues Vieira Lima 

Presidente do CONGES- Portaria 11/PGM/GAB/2015 

Matrícula 21.734 

 


