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Ata n° 008/2022 da Reunião CONGES/FUNASG

Aos vinte e oito dias do mês de abril 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 quarenta e um minutos. A
Presidente do CONGES D~ Januza, abriu a reunião dando as boas-vindas a
Presidente da FUNASG, a servidora Luciana de Souza Alves da Costa que foi
nomeada através da Porto nO 1224/2022, onde substituíra a Presidente da
FUNASG Mariângela, que assumiu a vaga de Vereadora na Câmara Municipal.
A Ex-Presidente da FUNASG Mariângela apresentou a Presidente para todos os
Conselheiros. E os conselheiros também se apresentaram. A Presidente da
FUNASG Luciana, explanou sobre a sua trajetória em 30 anos de serviço público
e se colocou à disposição de todos, e após, informou que a negociação do
aluguel junto ao shopping, será ativada por mais um ano. Dando tempo para
adequação do imóvel que será adquiro para a nova sede da FUNASG. O
conselheiro Fernando comentou que ainda não teve resposta a respeito do ofício
da nomeação do Conselho Fiscal e a Presidente da FUNASG Luciana, sugeriu
que fosse reiterado o ofício junto ao Gabinete do Prefeito. O conselheiro
Fernando informou que a FUNASG enviará um ofício para a Prefeitura e as
indiretas para apurar a folha de pagamento dos funcionários efetivos do exercício
2021, para preparar o orçamento de 2023. Nada mais havendo a tratar a reunião
foi encerrada às dez horas e quarenta e quatro minutos.
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