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 CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião Extraordinária  

Ano 2017 

Data:  28 de março de 2017 

Horário:  Início: 11 h e 40 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  

 

                              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 14/03/2017 e aprovada por unanimidade. 
Após, deixa a palavra aberta aos demais. Com a palavra a Presidente da 
FUNASG, Senhora Claudia Tarouquella da Silva Brandão, informa que a reunião que estava 
agendada com o Exmo Senhor Prefeito, conforme solicitação deste Conselho foi 
desmarcada tendo em vista compromissos do mesmo fora do Município. Após certifica a 
autuação do ofício 29/2017 sob o número de processo 6422/2017, que trata “repasse 
financeiro conforme previsto na Lei 375/2011”. Informa que está preparando planilha de 
despesas básicas necessárias a continuidade da prestação dos serviços. Desta forma será 
apresentada ao Conselho planilha elaborada para aprovação; Que será dado 
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prosseguimento ao Projeto de parceria com os comerciantes do município, a fim de obter 
descontos aos servidores municipais; Que a Presidência, Vice Presidência e a Diretora 
médica se reuniram com o Secretário de Educação, a fim de estabelecer parcerias, que se 
iniciarão com o projeto “Postura vocal”, voltado para os professores da rede municipal 
lotados nas 10 (dez) escolas Pólos do município. Por fim cientifica quanto ao desligamento 
dos servidores Marcus Vinicius Barros da Silva – Assessor de controle interno e Fábio 
Vander Costa de Souza – Diretor de administração e finanças, deixando a palavra aberta 
aos demais.  Na oportunidade a Presidente Senhora Roberta Novelli Domingues Vieira Lima 
faz constar que, conforme os ofícios emitidos aos membros natos deste Conselho, foram 
indicadas: a servidora Herta da Silva Mendonça, matrícula 14.984 indicada suplente do 
Secretário de Fazenda, Roseli de Paula Santos, matrícula 17.711 indicada suplente da 
Secretária de Administração e Jacqueline Aparecida Ribeiro Ferreira, matrícula 16.521, 
reconduzida pela Presidência da FUNASG. Feitas as devidas considerações. 

Em seguida, fica deliberada a realização da reunião ordinária para o dia 18 de abril de 2017, 
às 10 h e 30 minutos, conforme calendário anual de reuniões ordinárias, com as seguintes 
pautas: Deliberação quanto à planilha de despesas necessárias para o funcionamento da 
Fundação e Projetos para FUNASG.  

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do CONGES encerrou a reunião às 13h 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 

 


