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CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

 

Ata da Reunião ordinária 

Ano 2019 

Data: 05 de fevereiro de 2019 

Horário: Início 10 h e 30 min. 

Local: FUNASG 

 

Conselheiros presentes: 

 

Vitor 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 Vitor Aranha Afonso Rodrigues, inicia a sessão 
com a leitura da ata da reunião ordinária datada de oito de janeiro de 2019, tendo sido 

aprovada por unanimidade, deixando a palavra aberta. O conselho reuniu-se na nova sede 
da FUNASG, conhecendo as novas instalações, quando foi informado pela Presidente que a 
mesma doou 11 aparelhos de pressão profissionais novos, e conjunto de móveis conforme 
inventário apresentado. O Conselho aprovou as novas instalações tendo em vista que as 
mesmas são mais apropriadas ao atendimento ao servidor em local de fácil acessibilidade 

tendo inclusive estacionamento com segurança para os usuários. A Presidente da FUNASG, 
Senhora Claudia Tarouquella da Silva Brandão, cientifica ao conselho que indicou os 
servidores: Umair, Thais, Elaine e Renata para participação no grupo de trabalho da 
Secretaria de compras. Com relação ao antigo imóvel locado pela FUNASG ficou 
esclarecido pela Presidente que o locador no dia 01/02/2019 injustificadamente se recusou a 

receber as chaves do imóvel e dar quitação ao contrato, fato que levou o jurídico da 
FUNASG a ingressar com a ação de consignação de chaves na justiça estadual. Foi 
instituída a Comissão de Concurso público. Haverá a instituição da Comissão para estudo 
de alterações da Lei 375/2011. Foi oficiada a Secretaria de Saúde questionando os critérios 
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utilizados para a efetivação dos adicionais dos servidores efetivos. Por fim, esta Presidente 
informa que haverá abertura de procedimento licitatório para contratação de pessoa jurídica 
para prestação de serviços de natureza continuada de limpeza, conservação e higienização. 

Em seguida, fica deliberada a realização da reunião extraordinária para o dia 
19 de fevereiro de 2019, às 12 h, conforme calendário anual de reuniões. 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 Aranha Afonso Rodrigues 

Procurador do Município 

Presidente do CONGES 

 
 

 

 


