
CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG

Ata da Reunião Extraordinária 

Ano 2018

Data:  15 de maio de 2018

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; 

O Presidente do CONGES/FUNASG, Senhor Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues 
inicia a sessão com a leitura da ata da reunião ordinária datada de 08 de maio de 2018,  
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, registra a 
necessidade do guarda municipal voltar a atuar na FUNASG e o Presidente do CONGES 
informa que  cuidará  da questão apontada.  Quanto  à  questão  do  aumento  na  conta  de 
energia elétrica nos últimos dois meses informa que foi providenciada a solicitação a Enel 
(concessionária de energia elétrica) a revisão dos valores cobrados por média nas ultimas 
contas  de  energia.  Considerando  o  procedimento  administrativo  186/2018  quanto  ao 
processo de locação de software, foi publicada a Comissão mista de licitação, para concluir 
o procedimento licitatório. Questionada quanto ao processo locação do novo imóvel para a 
Fundação pela conselheira Senhora Roseli, a Presidente informa que continua aguardando 
resposta do responsável pelo Shopping São Gonçalo. 

 Em seguida, fica deliberada a realização da reunião ordinária para o dia 05 de junho 
de 2018, às 10 h e 30 minutos, conforme calendário anual de reuniões ordinárias. Nada 

Rua Coronel Serrado, 61 – Santa Catarina– São Gonçalo – RJ
CNPJ: 14.472.412/0001-39 – CEP: 24.440-000

ouvidoria@funasg.rj.gov.br | (21)2606-8091/2605-1231/2712-3554 e 2712-3554 



mais havendo a tratar, o Presidente do CONGES encerrou a reunião às 12 h 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
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