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CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião ordinária  

Ano 2017 

Data:  07de novembro 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 e seis de outubro de 

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 quanto 

ao status do processo de aquisição de sistema de gestão contábil, considerando os 

pareceres favoráveis do jurídico da FUNASG, da Secretaria de Compras e Procuradoria 

Geral do Município. Foi encaminhada solicitação de decreto ao executivo delegando 

poderes ao secretário de compras e suprimentos do município, para atuar em auxilio à 

FUNASG, na condução do processo licitatório em questão. Em continuidade, questiona aos 

demais conselheiros quanto à manutenção da conta de titularidade da Fundação na Caixa 

Econômica Federal em virtude de estar sendo utilizada somente a conta corrente do Banco 

Itaú e este conselho é unânime em deliberar favorável a manutenção da mesma, devendo o 

saldo ser aplicado. Quanto aos processos de DCTF (débitos e créditos de tributos federais) 

e GFIP (guia de recolhimento do FGTS e informação à Previdência social), já foram 

autuados e desta forma, o conselho orienta que seja encaminhado ao jurídico para proceder 

à sindicância e apurar responsabilidades, observando os artigos 202 a 205 da Lei Municipal 

50/91. Ficam registradas a ocorrência de duas palestras realizadas pelos setores de serviço 
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social e psicologia, sendo a primeira relativa à saúde da mulher e a segunda em 

comemoração ao novembro azul voltada para a guarda municipal. Houve a publicidade da 

portaria relativa à parceria firmada entre a Fundação e o ICBEU, com oferta de descontos 

em cursos de línguas, graduação e pós graduação para todos os servidores ativos, inativos 

e seus respectivos dependentes.  A Presidente, ao firmar esta parceria, reforça o 

compromisso de cumprir a missão da FUNASG na promoção da saúde. É comprovado que 

o aprendizado de uma nova língua é um dos fatores que mais colaboram no combate as 

doenças relacionadas ao envelhecimento. Relata que foi oficiada pela Prefeitura do 

Município de Niterói solicitação relativa às contribuições funcionais de servidor daquela 

municipalidade e o Presidente deste CONGES, Senhor Vitor Marcelo Aranha Afonso 

Rodrigues, orienta a Senhora Presidente que na próxima sessão apresente o oficio autuado 

para apreciação deste conselho. Por fim esta Presidente informa que a servidora Amanda 

Goulart pediu afastamento da comissão de estágio probatório em virtude de ter sido 

nomeada presidente de outra comissão e não dispor de tempo para dedicar-se a ambas. 

Feitas as considerações.   

Em seguida, fica deliberada a realização da reunião extraordinária para o dia 21 de 

novembro de 2017, às 10 h e 30 minutos na Procuradoria Geral do município. Nada mais 

havendo a tratar, o Presidente do CONGES encerrou a reunião às 13h, 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 

 

 

 


