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CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião ordinária  

Ano 2017 

Data:07de dezembro de 2017 

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 Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues inicia 

a sessão com a leitura da ata da reunião extraordinária datada de vinte um de novembro de 

2017 e aprovada por unanimidade. Após,deixa a palavra aberta aos demais. Na 

oportunidade o conselho é unânime em agradecer o trabalho desenvolvido pela Dra Débora 

Costa cardiologista a frente da palestra sobre hipertensão arterial realizada no dia 30 de 

novembro, promovendo a prevenção à saúde, Com a palavra a Presidente da FUNASG, 

Senhora Claudia Tarouquella da Silva Brandão, informa que haverá a confraternização 

natalina dos servidores da FUNASG juntamente com os integrantes do Projeto FUNASG + 

no dia 21 de dezembro às 15 h no salão nobre do Clube Mauá. Quanto ao procedimento 

licitatório para aquisição de sistema de gestão contábil, foi devolvido a FUNASG a fim de 

atualização da estimativa de preços para posterior devolução a Secretaria de compras. 

Informa que, todos os secretários foram oficiados a reverem seus orçamentos de forma a 

cumprir somente a folha de pagamentos e quanto ao repasse mensal recebido pelo 

executivo será somente para cumprir as folhas de novembro, dezembro, segunda parte do 

13º e encargos sociais. Quanto ao tema abordado na sessão de 21 de novembro com 

relação à cobrança de valor por parte da Prefeitura de Niterói por cessão de servidor 

daquela municipalidade a presidente informa que após parecer do Controle interno e 
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Assessoria Jurídica da FUNASG, foi emitido oficio objetivando obter dados substanciais para 

análise do pleito. Por fim esta Presidente informa que, conforme oficiado ao gabinete do 

Senhor prefeito e publicado nas mídias sociais, para prestar um melhor atendimento aos 

servidores municipais, informamos que estaremos fechados para manutenção nos dias 21 e 

22 de dezembro , retornando os atendimentos no dia 26 de dezembro de 2017. A 

conselheira Senhora Maria da Glória questiona sobre o decreto regulamentando a questão 

do atendimento do Departamento de Saúde Ocupacional – DSO e o recadastramento dos 

servidores ativos, e a Presidente da FUNASG Senhora Claudia Tarouquella da Silva 

Brandão, se compromete em verificar a posição junto ao Secretário de administração.  

Em seguida, fica deliberada a realização da reunião extraordinária para o dia 12 de 

dezembro de 2017, às 10 h e 30 minutos na Procuradoria Geral do município, com as 

seguintes pautas: DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, Conselho 

fiscal, calendário de reuniões ordinárias e Taxa de água. Nada mais havendo a tratar, o 

Presidente do CONGES encerrou a reunião às 12h e 40 minutos, 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 

 

 

 


