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CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião ordinária  

Ano 2017 

Data:  10 de outubrode 2017  

Horário: Início11 h 

Local:Sala de reuniões da FUNASG  

 

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;  
 

Convidado: Diego da Silveira Ceh 

 
Pautas: Conselho fiscal, Comissão para apuração de responsabilidade – GIFIP E DCTF e 
Projeto para equilíbrio do repasse financeiro a Fundação. 
 
 
O Presidente do CONGES/FUNASG, Senhor Vitor MarceloAranha Afonso Rodrigues inicia a 

sessão com a leitura da ata da reunião ordinária datada de dezenove 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 que o 

processo de gestão integralizado de informática se encontra em andamento na fase de 

capitação de empresas fornecedoras. Quanto à atualização na base de dados cadastraisdos 

servidores da municipalidade, esclarece que está sendo implantado juntamente com o 

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo e a 

Secretaria Municipal de Administração, que será regulamentado através de Decreto a ser 

publicado e por fim convida a participar da sessão o servidor Diego Ceh, vice presidente e 
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diretor administrativo e financeiro, a fim de entregar ao conselho os relatórios financeiros dos 

meses: abril, maio, junho e julho. Feitas as considerações, passamos as pautas da sessão:  

Item 1- Conselho fiscal. 

Este conselho continua aguardando a instituição do conselho fiscal. 

Item 2- Comissão para apuração de responsabilidade – GIFIP E DCTF. 

O Presidente do Conselho Senhor Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues sugere que seja 

instaurada sindicância nos termos do estatuto dos servidores do município para apuração de 

responsabilidade nos processos da GFIP e DCTF. 

Item 3- Projeto para equilíbrio do repasse financeiro à Fundação. 
 
A presidente da FUNASG, Senhora Claudia Tarouquella da Silva Brandão, informa que foi 
enviado ao chefe do executivo proposta orçamentária prevendo reajuste para 2018. 
 
Em seguida, fica deliberada a realização da reunião extraordinária para o dia 26 de outubro 

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 12h 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 

 

 

 


