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CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião ordinária  

Ano 2018 

Data: 03 de abril de 2018 

Horário: Início10 h e 30 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 VitorMarceloAranha Afonso Rodrigues inicia a 

sessão com a leitura da ata da reunião extraordinária datada de vintede março 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 que 

processo referente à locação do novo imóvel para a Fundação encontra-se formalizado 

faltando apenas os projetos executivos de elétrica e hidráulica e do sistema de renovação de 

ar. Quanto ao processo de locação de software, foram concluídas as fases de 

preenchimento das planilhas e está em fase de instituição de comissão que atuará 

juntamente com a Secretaria de compras para conclusão do procedimento licitatório. Por fim 

informa que considerando o pedido de um grupo de servidores, foi agendada reunião para 

tratativas de assuntos de interesse dos mesmos.Na sequência, mais uma vez, a Sr.ª Claudia 

informa que recebeu mais autos de infração relativos a ambulância e que há um processo 

em curso para tratar deste tema e também da transferência de propriedade, do IPASG para 

a FUNASG. Feitas as considerações. Em seguida, fica deliberada a realização da reunião 
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extraordinária para o dia vinte e quatro de abrilde 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 

 

 

 


