
CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG

Ata da Reunião ordinária 

Ano 2018

Data: 06 de fevereiro de 2018

Horário: Início11 h

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 Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues inicia a 
sessão com a leitura da ata da reunião extraordinária datada de vinte e três de janeiro 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 a 
pesquisa de imóveis com as condições necessárias para atender a Fundação indicou como 
opção viável, o espaço do Shopping São Gonçalo e que as tratativas para nova locação da 
FUNASG  estão  tramitando  no  processo  administrativo  48/2018  e  141/2017  e  que  irá 
encaminhar a minuta contratual para análise da Procuradoria Geral do Município e, após, 
para aprovação do Conselho Gestor.Que a publicidade da instituição do Conselho Fiscal foi 
efetivada aos cinco dias do mês de fevereiro do corrente ano, desta forma o Presidente do 
CONGES, Senhor  Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues sugere que os membros sejam 
convidados a participar da próxima sessão do CONGES para apresentações.Com relação 
ao  processo  para  aquisição  de  sistema  de  gestão  contábil-financeiro,  as  empresas 
solicitadas  encaminharam  suas  planilhas  devidamente  preenchidas  para  estimativa  de 
preços, faltando apenas uma empresa para que seja composto o quantitativo necessário 
para  seguir  com  o  processo  licitatório.  Quanto  aos  autos  de  infração  referentes  ao 
automóvel VW Bora recebidos do DETRAN, foi autuado procedimento que está tramitando 
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na Fundação. Relata que após o encerramento do Edital de credenciamento de prestadores 
de serviços de exames complementares,  dois interessados cumpriram com os requisitos 
para credenciamento junto à FUNASG para prestação de serviços e que será prorrogado o 
chamamento público, tendo em vista a necessidade de ampliação da rede de atendimentos 
e por assim permitir o edital de chamamento. Por fim entrega ao Conselho cópia do oficio 
18/PRES/FUNASG/2018, o qual encaminha ao Exmo Senhor Prefeito relatório de gestão da 
FUNASG referente ao exercício de 2017 e metas para 2018.  O Vice Presidente encaminha 
a este Conselho o demonstrativo financeiro/movimentação bancária da FUNASG referente 
ao  mês  de  janeiro/2018.  Deixando  a  palavra  aberta  aos  demais,  na  oportunidade  a 
conselheira Senhora Roseli de Paula Santos informa que o processo do Departamento de 
Saúde Ocupacional ainda não foi finalizado e que em breve será publicado Decreto sobre o 
tema.Feitas  as  considerações.  Em  seguida,  fica  deliberada  a  realização  da  reunião 
extraordinária para o dia vinte de fevereiro de 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  14h,  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
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