
CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG

Ata da Reunião ordinária 

Ano 2019

Data: 08 de janeiro de 2019

Horário: Início 17h 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 dezenove de dezembro
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 recebeu o processo de locação de software de sistema de gestão  da Secretaria de
Compras com sugestão de que seja mantido o arquivamento do procedimento anterior e que
seja instruído um novo processo seguindo as recomendações do Tribunal de Contas. Com
relação à mudança para sede nova, informa que boa parte dos setores já está transferida e
que o atendimento médico e a recepção continuam na sede antiga; Este atendimento será
interrompido  por  curto  espaço  de  tempo  para  que  sejam  concluídas  as  instalações  de
telefonia e rede de internet, embora a previsão de interrupção seja de no máximo 05 (cinco)
dias. Que se reuniu com a Secretária de Administração para tratar da questão do link de
internet a ser utilizado por esta Fundação e após reunião realizada com os servidores da
Secretaria  de  Administração  e  FUNASG,  sob a   orientação  do servidor  Alisson,  foram
apresentadas três opções que seriam a primeira, aderir ao fornecimento do link da direta, a
segunda seria continuar usando um link próprio como um suporte para os casos em que
houver falha na transmissão da direta e, por último, a FUNASG utilizar somente o seu link
próprio, mas aderir aos parâmetros de configuração de firewall e Proxy, a fim de reduzir os

Avenida São Gonçalo Nº 100 – Loja 201B / G2 – São Gonçalo Shopping Rio (Rod. Niterói-Manilha – Km 8,5)Boa Vista – São
Gonçalo – RJ | CEP 24466-315 | CNPJ: 14.472.412/0001-39 www.funasg.rj.gov.br | ouvidoria@funasg.rj.gov.br | (21)

3513-7289 / 3513-7328 / 3513-7368



riscos na segurança da rede, obedecendo todas as políticas de segurança previstas pela
Administração.  Sobre  o  tema  telefonia,  foi  informado  que  a  administração  direta  está
implementando a solução VOZ sobre IP – VOIP, e que a instalação desta tecnologia está
sendo feita de forma gradativa e que, nesta fase, a FUNASG não será contemplada, sendo
um  projeto  escalonado.  Houve  um  consenso  e  ficou  acordado  que,  das  opções
apresentadas pelo Sr. Alisson, a mais viável seria a FUNASG dar seguimento ao seu projeto
de  link  próprio,  obedecendo  os  critérios  de  segurança  determinados  pela  Secretaria  de
Administração.  Relata que a festa natalina do Projeto FUNASG + ocorreu com sucesso,
tendo sido,  inclusive,  arrecadadas fraldas geriátricas para os assistidos do Abrigo Cristo
Redentor. Que, a partir de 11/01, será iniciada a pintura da sede antiga da FUNASG para
que a gestão possa entregar o imóvel livre e desimpedido. Por fim esta Presidente manifesta
intuito de adquirir uma sede própria para a FUNASG, e para tanto, serão tomadas medidas
no sentido de se fazer um caixa para futuramente haver a concretização deste projeto e o
conselho  unanimemente aprovou  esta  pretensão.  Também  manifestou  interesse  em
aprimorar  a  prestação  de  serviços  de  assistência  à  saúde  dos  servidores  e  já  autuou
processo com objetivo  de efetivação de concurso público  para cadastro de reserva das
especialidades  médicas,  visto  que  todas  as  tentativas  para  preenchimento  de  algumas
destas especialidades deficitárias foram sem sucesso.

Feitas as considerações. Em seguida, fica deliberada a realização da reunião extraordinária
para o dia vinte dois de janeiro de 2019, às 17h na Procuradoria Geral do Município. Nada
mais havendo a tratar, o Presidente do CONGES encerrou a reunião às 19h, 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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