
 

 

CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião ordinária  

Ano 2019 

Data: 16 de abril de 2019 

Horário: Início 17h  

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 vinte sete de março 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 as movimentações bancárias do mês de março, após informa que na reunião             
ocorrida na FUNASG com a gerência da Caixa Econômica Federal, ficou acordado que a              
gerência daquela instituição bancária irá preparar planilha com estudo no qual será            
apresentado a FUNASG a melhor aplicação para que sejam feitos investimentos financeiros,            
considerando a ausência de riscos. Quanto ao sistema de gestão, o procedimento            
administrativo foi devolvido a FUNASG com o Edital para análise jurídica e após, licitar pela               
Secretaria de Compras. Na oportunidade, informa que houve a publicidade da Comissão de             
licitação da FUNASG, sendo iniciados os trabalhos para prosseguimento dos processos de            
contratação de empresa de limpeza e conservação, manutenção de aparelhos de ar            
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condicionado e atualização do parque tecnológico. Haverá a publicidade do Edital para            
chamamento de empresas prestadoras de serviços de imagem e, na oportunidade,           
esclarece que, do chamamento público para credenciamento de empresa prestadora de           
serviços de análise patológicas, houve interesse por parte de 06 (seis) empresas do ramo no               
município e as avaliações técnicas estão sendo feitas. Por fim a Presidente informa que              
está ativo o portal da transparência e, com a implantação do sistema de gestão em breve,                
todas as informações estarão disponibilizadas.  

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