
CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG

Ata da Reunião ordinária 

Ano 2018

Data: 04 de setembro de 2018

Horário: Início17 h e 20 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 quatorze de agosto  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 quanto a
apresentação das funcionalidades do sistema E-Cidade procedendo com a leitura da ata da
apresentação pela equipe da Subsecretaria de informática da Secretaria de Administração
coordenada pelo subsecretário Senhor Alisson, desta forma a Presidência encaminhou o
procedimento  administrativo  que trata de locação de software a Assessoria  de Controle
Interno e Assessoria Jurídica para parecer e sendo respondido favoravelmente ao contrato
e-cidade e ao arquivamento do processo licitatório,  autuado pela FUNASG. O CONGES
também  acompanha  o  parecer  emitido  pelo  Departamento  jurídico  da  Fundação.  Com
relação  ao serviço  de instalação  de  refrigeração  no  imóvel  locado  para  futura  sede  da
FUNASG, a Presidente informa que a administração do shopping  tem cobrado uma posição
quanto a finalização da obra,  mas ainda não foi iniciada tendo em vista pendências a serem
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cumpridas  no  procedimento  administrativo  para  compra  dos  materiais  necessários  para
instalação da rede de refrigeração conforme parecer do Jurídico. Que houve a nomeação de
Thais Pacheco Maciel no cargo de Assessor chefe de orçamento e a designação de Diego
da Silveira Cêh para responder pelo cargo de gerente de finanças. Feitas as considerações.
Em seguida, fica deliberada a realização da reunião extraordinária para o dia dezoito de
setembro de 2018, às 17 h na Procuradoria Geral do Município.Nada mais havendo a tratar,
o Presidente do CONGES encerrou a reunião às 18h e 30 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
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