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CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião ordinária  

Ano 2017 

Data:  15 de agosto de 2017  

Horário: Início10 h e 40 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;    

 

Convidado:Ubiratan Soares - Gerente de Contabilidade   

 

Pauta: Apresentação de relatório da Gerência de Contabilidade. 

 

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 julho 2017, tendo sido 

aprovada por unânimidade. Após,o presidente do conselho recomenda a contratação de 

mais dois contadores para a FUNASG. O conselho reitera a deliberação ocorrida na sessão 

anterior quanto à oficialização da solicitação de resposta quanto ao sistema de gestão 

integralizada de informática, para que informe o número do processo administrativo que 
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trata do sistema de gestão, bem como sua atual localização, a presidente da FUNASG 

informa que foram expedidos os ofícios números 117/17 encaminhado a SEMAD, 118/17 

encaminhado ao controle interno e 119/17 para o gabinete do prefeito e todos tratam do 

mesmo tema, versando sobre a implantação do sistema de gestão e não foram 

encaminhadas respostas a nenhum dos documentos até a presente data. A subsecretária 

de administração, Senhora Michelle Portela esteve na FUNASG em reunião com esta 

presidente no dia 07 do corrente mês, cujos assuntos tratados foram: atendimento dos 

servidores da FUNASG pelo departamento de saúde ocupacional e gestão de sistema 

integralizado de informática e no tocante a tratativa da negativa do departamento de saúde 

ocupacional em atender os servidores da FUNASG, ficou acordado que a portaria 

14/SEMAD está em vigor e, desta forma, será cumprida, devendo a responsável pelo 

departamento prestar os atendimentos solicitados; relata ainda que reuniu-se com o 

secretário de educação para conversarem sobre as parcerias que as duas pastas já 

possuem e estão em vigor, além das muitas outras que podem firmar e ainda sobre o 

projeto ‘’saúde vocal’’; Que os contratos com as clínicas: Ultrasonografia Dr. Perlingeiro de 

Mello, Centro de diagnóstico Armando Ferreira e Centro Gonçalense de patologia foram 

renovados por cinco meses até o final do presente exercício financeiro. Será lançado edital 

de chamamento público para as especialidades em cardiologia e urologia, pelo fato dos 

atuais especialistas serem contratados e, conforme parecer do departamento jurídico, 

deverá ser cumprida quarentena para o caso de ser firmado um novo contrato. Será 

formada a comissão de licitação da FUNASG que irá tratar das futuras aquisições de bens e 

serviços. Informa que enviou ofício ao vice prefeito, Sr. Ricardo Pericar, solicitando a 

devolução do veículo Bora de propriedade desta Fundação, que se encontra sob a guarda 

da garagem municipal. Como não obteve resposta, oficiou o Gabinete do Chefe do 

Executivo para dar ciência do fato. Cita que a conta corrente da Caixa Econômica Federal 

se encontra regularizada. Informa ainda ao conselho que recebeu um ofício nº 988/2017, 

oriundo do Ministério Público, solicitando esclarecimentos sobre possível irregularidade no 

pagamento da conta de água, que segundo a denúncia anônima registrada no MP, a 

FUNASG estaria pagando água de terceiros. Acrescenta que desconhecia tal fato e que já 

está verificando os dados para esclarecer o fato, visto que a conta de água é única e vem 

em nome da FUNASG.  O CONGES solicita que a presidente notifique o proprietário do 

imóvel para que esclareça tais fatos e adote, em caráter emergencial, as providências 

cabíveis e sendo verdadeira a denúncia, o prorpietário e responsável providencie o imediato 

desmembramento das contas e elabore planilhas de cálculos junto a CEDAE para restituir a 

FUNASG de eventuais despesas pagas indevidamente, por fim esta presidente trouxe a 

necessidade de criação de duas comissões especiais quais sejam; sindicância patrimonial e 

descrição de cargos. Esta última se deve ao fato de que dois cargos já identificados não 

possuem descrição de funções e há, inclusive, um processo administrativo sobre isso, com 

algumas etapas não tendo sido cumpridas de acordo com o processo regular, tendo  este 

conselho deliberado favoravelmente e, em conformidade com a lei, de acordo com o 

pagamento de jeton aos servidores envolvidos, deixando a palavra aberta aos demais e na 

oportunidade, a conselheira Roseli questiona sobre o contrato do imóvel e a presidente da 

FUNASG informa que foi renovado automaticamente em virtude de não conseguir um local 

adequado para abrigar as atividades da fundação. Em seguida, fica deliberada a realização 

da reunião ordinária para o dia 25 de agosto de 2017, às 10 h e 30 minutos. Nada mais 

havendo a tratar, o Presidente do CONGES encerrou a reunião às 12h e 20 minutos, da 

qual eu, Jacqueline Aparecida Ribeiro Ferreira, representante dos servidores efetivos, lavrei 

a presente ata, que será assinada pelos Conselheiros presentes.  
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Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues 

Procurador do Município 

Presidente do CONGES 

 

 

 

 


