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Ata nO006/2022 da Reunião CONGES/FUNASG

Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, reuniu-
se o Conselho Gestor instituído através da Portaria 001/CONGES/FUNASG.
Realizada no formato virtual, iniciada às nove horas e trinta e oito minutos. A
Presidente do CONGES D~ Januza, abriu a reunião e passou a palavra para a
Presidente da FUNASG Mariângela, que comunicou sobre as homenagens a
Semana da Mulher foram realizadas em várias secretarias, orientando na
prevenção de doenças, e com o recebimento do DIU, estão fazendo entrevistas
com as servidoras informar quanto ao uso do contraceptivo. Divulgou também
que na primeira semana de abril serão realizadas ações de saúde na Câmara
Municipal. Mantendo assim as atividades externas extensiva a outros setores.
Foi confeccionado um informativo para divulgar às funções da FUNASG aos
candidatos do concurso da Educação. O Ortopedista cedido pela Saúde já
começou o atendimento. A Presidente da FUNASG Mariângela, anunciou que o
cronograma do concurso já está pronto e que enviará para o email dos
conselheiros, para ciência, o mais breve possível. E espera que logo sejam
preenchidas as vagas que estão em defasagem. O conselheiro Fernando disse
que enviou para o sistema do SIGFIZ, as informações do lRF dos valores
mensais, após o TCE disponlbilizar o sistema que se encontrava em
manutenção, e recebeu do um ofício do Controle Interno sobre as informações
do exercício de 2021, para rever se havia alguma divergência para que fosse
feita a publicação das informações pela Prefeitura. Nada mais havendo a tratar
a reunião foi encerrada às nove horas e sessenta e um minutos.
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