
CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG

Ata da Reunião ordinária 

Ano 2018

Data: 03 de julho de 2018

Horário: Início10 h e 40 minutos

Local: Procuradoria Geral do Município

Conselheiros presentes: 

Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues - Presidente do CONGES;
 
Claudia Tarouquella da Silva Brandão – Presidente da FUNASG; 

Jacqueline Aparecida Ribeiro Ferreira, matrícula 16.521; 

Herta da Silva Mendonça, matrícula 14.984; 

Roseli de Paula Santos, matrícula 17.711;
 
Maria da Glória Lessa da Silva e Silva, matrícula 7.849; 

O Presidente do CONGES/FUNASG, Senhor Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues 
inicia a sessão com a leitura da ata da reunião extraordinária datada de vinte seis de 
junho de 2018 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 quanto à solicitação feita pela Secretaria Municipal de Saúde para 
cessão  de  servidor  efetivo  do  quadro  da  FUNASG  e,  considerando  já  ser  de 
conhecimento  deste  conselho  o  assunto  em  pauta,  esclarece  que  a  Assessoria 
Jurídica deu parecer favorável. Ainda diz que há um ofício da Câmara Municipal com 
a mesma solicitação, embora este seja com data posterior ao da Saúde. O Conselho 
delibera  favorável  a  cessão.  Na  sequência,  informa  que  houve  reunião  com  o 
Departamento de Saúde Ocupacional para tratativas quanto ao decreto que estende 
Fundação o atendimento aos seus servidores e que o mesmo está em vias de ser 
concluído.  A  conselheira  Roseli  está  encarregada  de  fazer  os  devidos 



acompanhamentos.  A  srª  Claudia  informa  que  será  efetuada  estatística  junto  ao 
banco de dados da FUNASG com objetivo de verificar o quantitativo de dependentes 
portadores de necessidades especiais (PNE) para ciência do Departamento de Saúde 
Ocupacional.  Quanto  à  solicitação  de  um grupo  de  servidores  de  gratificação  de 
saúde I, II e diarista, foi oficiada a Secretaria de Administração quanto "aos critérios 
adotados  para  concessão  das  referidas  gratificações  no  âmbito  da  administração 
direta" e, após, será oficiado o Chefe do Executivo conforme abordado na sessão de 
26 de junho do corrente. Informa que será iniciado o procedimento para aquisição de 
bens móveis para reposição daqueles recolhidos pertencentes à empresa Táxi Livre. 
Em  seguida,  fica  deliberada  a  realização  da  reunião  extraordinária  para  o  dia 
dezessete  de  julho  de  2018,  às  10  h  e  30  minutos  na  Procuradoria  Geral  do 
Município. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONGES encerrou a reunião 
às  12h,  da  qual  eu,  Jacqueline  Aparecida  Ribeiro  Ferreira,  representante  dos 
servidores  efetivos,  lavrei  a  presente  ata,  que  será  assinada  pelos  Conselheiros 
presentes. 

Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues

Procurador do Município

Presidente do CONGES


