
CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG

Ata da Reunião ordinária 

Ano 2018

Data: 08 de maio de 2018

Horário: Início10 h e 40 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 quatro de abril 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, Entrega o relatório 
da  movimentação  bancária  referente  ao  mês  de  abril/2018;  Após  informa  que  houve 
aumento na conta de energia elétrica nos últimos dois meses o que está sendo apurado pela 
Gerência de Administração; Que houve a retirada do guarda municipal do posto FUNASG, 
desta forma, o conselho destaca a necessidade de um guarda municipal efetivamente à 
disposição da Fundação, em virtude da mesma estar localizada em área de risco e possuir 
atendimento  a  servidores;  Que  houve  a  reunião  com  os  servidores  onde  os  mesmos 
solicitaram recebimento de adicional de diarista e adicionais de saúde I e II, e conforme ata 
foi encaminhada aos órgãos para parecer; Por fim informa que o processo de locação de 
software se encontra na PGM aguardando parecer. A conselheira Herta, questiona quanto à 
publicidade do Decreto  do Departamento de Saúde Ocupacional  e  a conselheira  Roseli 
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informa  que  irá  consultar  junto  ao  Secretário  de  Administração.Questionada  quanto  ao 
processo locação do novo imóvel para a Fundação pela conselheira Senhora Jacqueline, a 
Presidente da FUNASG informa que recebeu a informação do administrador do Shopping de 
que até o término da semana em vigor o contrato poderá ser assinado, na seqüencia relata 
que considerando o laudo emitido pela defesa civil em relação à falta de acessibilidade do 
imóvel  objeto  da  locação  da FUNASG,  a  Presidente  reitera  que  o  contrato  vencerá  no 
próximo dia 01 de junho e que se faz necessária a prorrogação do mesmo e o CONGES 
acorda  que  seja  por  um  período  de  6  (seis)  meses  prorrogáveis,  e  tendo  em  vista  a 
necessidade  de  encontrar  um  local/imóvel  adequado  as  necessidades  da  atividade  da 
Fundação.  O  conselho  delibera  favorável  a  esta  opção  ao  invés  de  ser  renovado 
automaticamente, conforme abordado na sessão de 24 de abril. 

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