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CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião Extraordinária 

Ano 2017 

Data: 23 de maio de 2017 

Horário: Início: 10:30 h. 

Local: Sala de Reuniões da FUNASG 

 
 

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;  
 

Convidados: Diego da Silveira Ceh – Vice-Presidente  
                     Fernando José Cardoso - Assessor Chefe de Controle Interno 

                     Ubiratan Soares - Gerente de Contabilidade 

 
 

O Presidente do CONGES, Senhor Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues, inicia a sessão, 
com a leitura da ata da reunião ordinária datada de 09/05/17 e aprovada por uma 
unanimidade. Após, deixa a palavra aberta aos demais. Com a palavra a Presidente da 
FUNASG, Senhora Claudia Tarouquella da Silva Brandão, informa que já foram concluídos 
os trabalhos da comissão de insalubridade e o processo está na procuradoria geral do 
município para parecer final; Que está aguardando da administração direta a implementação 
do novo sistema de gestão de informática que irá beneficiar a FUNASG. Quanto ao projeto 
saúde vocal está sendo implantado no colégio municipal Mario Quintana; O projeto 
FUNASG + está desenvolvendo suas atividades regulares no clube Mauá; Está ativo o fale 
conosco da FUNASG e o site institucional está atualizado; As despesas correntes estão em 
dia. Informa quanto a instituição da comissão de sindicância para apuração dos fatos 
narrados nos processos 243 e 247/2017; Houve a nomeação da servidora Isabela Barboza 
da Silva Tavares do Amaral, candidata classificada na 6º colocação para cargo de 
enfermeira; Houve a homologação e convocação do chamamento público referente ao edital 
01/17. Deixando a palavra aberta aos demais, e na oportunidade o presidente do conselho 
convida a participar da sessão os servidores Ubiratan Soares e Fernando José Cardoso. O 

servidor Ubiratan inicia sua explanação informando que a previsão de gastos de 2016 era de 
R$ 3.362.162,07( Três milhões trezentos e sessenta e dois mil cento e sessenta e dois reais 
e sete centavos), sendo que os gastos foram de: R$ 2.629.399,17(Dois milhões seiscentos e 
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vinte e nove mil trezentos e noventa e nove reais e dezesete centavos) tendo como saldo 
favorável R$ 732.762,90(setecentos e trinta e dois mil setecentos e sessenta e dois e  
centavos) sendo gastos 72% do orçamento, desta forma a receita realizada foi de R$ 
2.464.377,24( Dois milhões quatrocentos e sessenta e quatro mil trezentos e setenta e sete 

reais vinte quatro centavos) com déficit orçamentário de R$ 165.021,93( cento e sessenta e 
cinco mil, vinte um  reais e noventa e três centavos) e com patrimônio líquido para 2017 de 
R$ 206.604,32 (duzentos e seis mil, seiscentos e quatro reais e trinta e dois centavos). Após as 
explanações o senhor Ubiratan deixa a palavra aberta aos demais, e na oportunidade o 
presidente do conselho Senhor Vitor Marcelo, questiona o porquê do déficit e o senhor Ubiratan 
esclarece que a queda patrimonial se deu considerando a falta do repasse em sua 
integralidade no ano de 2016. Na sequência, o senhor Vitor Marcelo pergunta quanto ao 
valor mínimo necessário para que haja superavit neste exercício, e o senhor Ubiratan 
informa que o valor mínimo necessário seria de R$ 4.000.000,00(Quatro milhões de reais). 
Na sequência apresenta o histórico financeiro da FUNASG: 2012 - R$ 147.115.18(Cento e 
quarenta e sete mil cento e quinze reais e dezoito centavos) 2013 - R$  
338.062,80(Trezentos e trinta e oito mil sessenta e dois reais e oitenta  centavos)  2014 -R$ 
108.421,27 (Cento e oito mil quatrocentos e vinte e um reaisl e vinte sete centavos) 2015   
R$ 168.162,07(Cento e sessenta e oito mil, cento e sessenta e dois reais e sete centavos) 
2016   -    R$18.512,99( Dezoito mil quinhentos e doze reais e noventa e nove centavos). 
Após isto, a Presidente da FUNASG informa que foi solicitado o repasse na integralidade 
correspondente ao percentual de 1,5%, conforme previsto na lei 375/2011 e ainda, 
apresentou, através do levantamento, os valores mínimos necessários conforme relatado 
em sessões anteriores. Desta forma, é necessária a adequação do repasse para ampliação 
da promoção da saúde dos servidores. Em seguida, a conselheira Jacqueline propõe a 
antecipação da sessão anteriormente agendada para o dia 13/06 para o dia 02/06, tendo em 

vista a pauta, prestação de contas exercício 2016, a ser deliberada, e todos deliberam 
favoráveis. 
 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONGES encerrou a reunião às 12 h e 30 
minutos, da qual eu, Jacqueline Aparecida Ribeiro Ferreira matrícula 16521, lavrei a 
presente ata, que será assinada pelos Conselheiros presentes.  
 
 
 
 

                                         
Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues 

Procurador do Município 

Presidente do CONGES 

 


