
CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG

Ata da Reunião Extraordinária 

Ano 2017

Data:  12 de dezembro 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; 

Pautas: DCTF – Declaração de débitos e Créditos Tributários Federais, Conselho fiscal e
calendário de reuniões ordinárias.

O Presidente do CONGES/FUNASG, Senhor Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues
inicia a sessão com a leitura da ata da reunião ordinária datada de 07 de dezembro de 2017,
tendo sido aprovada por unanimidade. Após, deixa a palavra aberta aos demais. Com a
palavra a Presidente da FUNASG, Senhora Claudia Tarouquella da Silva Brandão, informa
ao conselho quanto a DCTF – Declaração de débitos e Créditos Tributários Federais, que o
processo foi  regularmente autuado,  inclusive,  em virtude de estar  autorizado pagamento
mensal de 02 (duas) parcelas do débito, conforme deliberação deste conselho. Em resposta
ao  questionamento  da  conselheira  Maria  da  Glória  na  sessão  anterior,  esta  presidente
informa que o recadastramento funcional  está previsto para o mês de janeiro,  conforme
informado pela Secretaria de administração. A conselheira Jacqueline informa ao conselho
quanto à deliberação 277/2017 que “dispõe sobre a apresentação da prestação de contas
anual de gestão, no âmbito da administração municipal e dá outras providências. Quanto à
instituição  do  conselho  fiscal,  o  presidente  do  CONGES  Senhor  Vitor  Marcelo  Aranha
Afonso Rodrigues, relata a dificuldade de se encontrar nos quadros funcionais de servidores
efetivos perfil  compatível  com a qualificação necessária para desempenhar  a função de
conselheiro fiscal, desta forma, deliberou favorável a oficiar a Secretaria de administração
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para que informe nominalmente quais os servidores do quadro efetivo possuem formação
contábil  (nível  superior  e/ou  técnico)  para  posteriormente  serem  tomadas  as  medidas
cabíveis.  Na  seqüencia  este  conselho  delibera  favorável  as  datas
09/01,06/02,06/03,03/04,08/05,05/06,03/07,07/08,04/09,02/10,06/11,04/12 para as reuniões
ordinárias do próximo exercício. 

Em seguida, fica deliberada a realização da reunião ordinária para o dia 09 de janeiro
de 2018, às 10 h e 30 minutos, conforme calendário anual de reuniões ordinárias. 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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