
CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG

Ata da Reunião ordinária 

Ano 2019

Data: 12 de março 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 fevereiro de
2019 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  ao
conselho a as movimentações bancárias dos meses de dezembro e janeiro, após apresenta
a  questão  do  procedimento  de  aplicações  financeira,  com  a  palavra  o  Presidente  do
CONGES orienta, que sejam oficiados os bancos a fim de saber quais são os graus de
riscos das instituições financeiras e paralelamente obter aconselhamento com o Secretário
de Fazenda sobre o investimento mais adequado ao setor público. Quanto à comissão de
licitação a ser instituída na FUNASG, informa que está em tratativas administrativas para
instituição. A comissão de concurso público está executando suas atividades e houve uma
baixa no quadro de médicos da Fundação, e este Conselho sugere oficiar a Secretaria de
Saúde no intuito de solicitar a disposição de médicos do quadro do município, em caráter
emergencial,  até  que  se  finalizem  os  procedimentos  do  concurso  público.  Por  fim  a
Presidente  manifesta  sua  preocupação  com  relação  à  redução  do  quadro  médico  da
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Fundação,  sendo deliberado  favoravelmente  por  este conselho  a  que seja  reiterado,  ao
gabinete do prefeito, o oficio que informou tal situação.

Feitas as considerações. Em seguida, fica deliberada a realização da reunião extraordinária
para o dia vinte seis de março 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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