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CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião Ordinária 

Ano 2017 

Data: 02 de junho de 2017 

Horário: Início: 10:40 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;  
 
Convidado: Diego da Silveira Ceh – Vice-Presidente  
 
Pauta: Prestação de contas 2016 
 
 
O Presidente do CONGES, Senhor Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues, inicia a 
sessão, com a leitura da ata da reunião extraordinária datada de 23/05/2017 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 
recebeu uma multa oriunda de atraso no envio da GFIP relativa ao ano de 2012, cujo 
valor a ser pago é de quase R$ 8.000,00 (oito mil reais), cabendo uma redução de 
50% se a mesma for quitada paga dentro do prazo – 30.06.2017. Esclarece ainda que 
esteve na Receita Federal para fazer a atualização do cadastro de responsável junto 
ao INSS e a própria Receita. Nesta oportunidade, o Sr. Henrique, chefe da Receita 
Federal do posto São Gonçalo, após efetivar a troca de titularidade, apresentou uma 
certidão de débitos e créditos de tributos federais – DCTF, onde a FUNASG consta 
como inadimplente no envio de informação quanto aos pagamentos das guias de 
recolhimento do PASEP efetuadas desde o ano de 2012, o que está gerando uma 
multa de R$ 500,00 (quinhentos reais)/mês por atraso e negativando o nome da 
Fundação e da própria Administração Direta – Prefeitura.; Que irá informar ao 
executivo quanto à multa e demais consequências e ainda que será instaurada a 
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Comissão de Sindicância para apurar responsabilidades, conforme orientação do 
Presidente do CONGES; A Srª Claudia reafirma a importância do Conselho Fiscal e 
que irá dar seguimento à implantação e que estas inadimplências ocorreram em 
gestão anteriores e que havia Conselho Fiscal à época. O presidente do CONGES 
solicita que sejam apresentados pareceres dos Conselhos Fiscais anteriores, na 
próxima reunião, além dos pareceres do TCE relativos às últimas prestações de 
contas.. Neste momento, ainda com a palavra, o presidente Dr. Vitor Marcelo Aranha 
Afonso Rodrigues questiona quanto à publicidade das atas deste conselho e, em 
resposta, a Presidente da FUNASG informa que todas estão atualizadas no site e que 
estará, num curto prazo de tempo, implantando o portal da transparência na FUNASG; 
Informa ainda que está recebendo a visita da psiquiatra Drª Érica, visto que a 
Fundação está atuando junto com a Secretaria de Educação no Projeto Saúde na 
Escola – PSE, que visa ajudar os professores da rede municipal em situação de 
conflitos em sala de aula. 
 
Pauta - Prestação de contas 2016 
 
Todos os membros deliberam favoráveis a aprovação da prestação de contas 
referente ao exercício de 2016. 
 
 
Em seguida, fica deliberada a realização da reunião extraordinária para o dia 21 de 
junho de 2017, às 10 h. 
 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONGES encerrou a reunião às 12 h, 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 


