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CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião ordinária  

Ano 2017 

Data:  12 de setembro de 2017  

Horário: Início10 h e 30 minutos  

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;  

 
 
Pauta: Resposta das áreas contábil e informática referente ao questionamento deste 
conselho quanto a não emissão dos balanços. 
 

O Presidente do CONGES/FUNASG, Senhor Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues inicia 

a sessão com a leitura da ata da reunião ordinária datada de 25 de agosto de 2017, sendo  

aprovada por unanimidade. Após, pergunta a Presidente da FUNASG se houve resposta 

das áreas contábil e de informática referente ao questionamento deste conselho quanto a 

não emissão dos balanços, e o mesmo procede com a leitura do despacho manifestado no 

procedimento administrativo número 405/2017, no qual é informado acerca da 

impossibilidade técnica decorrente da desabilitação da criação do rol de contas no módulo 

PLAN no exercício de 2017. Deixando a palavra aberta aos demais, a Srª Claudia 

Tarouquella da Silva Brandão, apresenta o relatório de consultas médicas, destacando que 

houve aumento no atendimento, na ordem de 20%, conforme relatório anexo.   Informa que 

houve o evento do projeto FUNASG +, onde os idosos visitaram à ilha fiscal e que está 

sendo elaborado um calendário anual do projeto com a programação e ainda que será 

desenvolvido um trabalho junto à área de comunicação social para dar maior visibilidade a 

este importante projeto, a fim de aumentar o número de participantes. Que se reuniu com a 
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presidente do IPASG para, entre outros assuntos, tratar dos processos de dependentes da 

FUNASG. Foi emitida por esta Presidente a certidão negativa de débitos de IPTU referente 

ao imóvel locado por esta fundação, considerando a solicitação de isenção de tributos 

referente a ano de 2017. Que, conforme assunto debatido na sessão anterior no qual 

decidimos pela emissão de notificação ao proprietário do imóvel sede desta fundação e, em 

resposta, esteve o proprietário em reunião  e ficou decidido que a partir do mês de setembro 

será cobrado apenas o valor discriminado na conta da CEDAE sob a rubrica uso comercial e 

em relação aos valores pretéritos pagos sob a rubrica uso residencial serão devidamente 

calculados e restituídos a FUNASG. Em finalização, a Presidente apresenta ao conselho a 

questão referente a GFIP e DCTF e o conselho determina a instauração de sindicância para 

apuração a responsabilidade dos fatos, deixando a palavra aberta aos demais. Na 

oportunidade, a conselheira Roseli se compromete a buscar junto ao Secretário de 

Administração que assumiu recentemente a gestão, retorno ao ofício do tema "sistema de 

gestão informatizado", em virtude da urgência na solução deste tema.. Por fim, a presidente 

reforça a necessidade de que seja constituído um conselho fiscal,  e todos são unânimes em 

ressaltar a importância de instituir o referido órgão e são feitas as tratativas necessárias, 

passando o tema a ser debatido na próxima sessão. Em seguida, fica deliberada a 

realização da reunião extraordinária para o dia 19 de setembro de 2017, às 10 h e 30 

minutos, com as seguintes pautas: Conselho fiscal, Prestação de contas financeiro e 

Sistema de gestão informatizado. 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 

 

 

 


