
CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG

Ata da Reunião ordinária 

Ano 2018

Data: 16 de janeiro de 2018

Horário: Início10 h e 40 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, SenhorVitor MarceloAranha Afonso Rodrigues inicia a 
sessão com a leitura da ata da reunião extraordinária datada de doze de dezembro de 2017 
e aprovada por unanimidade.Após,deixa a palavra aberta aos demais.  Com a palavra a 
Presidente da FUNASG, Senhora Claudia Tarouquella da Silva Brandão, informa que houve 
denúncia no Ministério Público referente à criação da Comissão especial responsável por 
elaborar as descrições e atribuições dos cargos de auxiliar de serviços médicos e agente de 
apoio  técnico,  que  são  cargos  criados  por  ocasião  do  concurso  público  nº  01/2014  da 
FUNASG”.Dando  prosseguimento  aos  assuntos  em  pauta,  o  Conselho  é  unânime  em 
sugerir  que seja publicado o ato de designação do Vice Presidente da FUNASG Senhor 
Diego da Silveira Cêh para o cargo de Diretor de Administração e Finanças, acumulando 
assim a atribuição do referido cargo,  sem fazer jus à remuneração do cargo de Diretor, 
apenas  acumulando  às  atribuições  dos  dois  cargos.  Houve  o  chamamento  público  em 
virtude  do encerramento  do  prazo contratual  das  empresas  prestadoras  de  serviços  de 
exames complementares, estando o processo em fase de elaboração de novos contratos. 
Considerando que foram estourados pisos em um dos consultórios localizados no segundo 
andar do  prédio da FUNASG, esta Presidente recebeu laudo da defesa civil  quanto às 
condições  estruturais  do  prédio  da  FUNASG  levando  em  conta  que  as  mesmas  são 

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 



inadequadas, conforme processo nº 48/2018/FUNASG. Ainda relata que desde o inicio de 
sua gestão vem buscando um espaço adequado à missão da Fundação, com acessibilidade, 
conforme  consta  do  processo  administrativo  nº  141/2017/FUNASG  e  anexo 
640/2017/FUNASG, e ainda endossado pelo laudo da defesa civil datado de 15.01.2018. A 
Presidente da FUNASG foi  informada pelo Presidente do CONGES que a administração 
direta e a Fundação de saúde estavam negociando a locação de espaço no Shopping São 
Gonçalo, que talvez possuísse instalações adequadas para a finalidade da Fundação e com 
provável  valor  de  aluguel  inferior  ao  atual.  Ainda  o  conselho  orientou  que  fosse  feita 
pesquisa de mercado junto as principais imobiliárias do município com o objetivo de novas 
opções.   A questão da conta de fornecimento de água junto a CEDAE foi  devidamente 
regularizada. Feitas as considerações. Em seguida, fica deliberada a realização da reunião 
extraordinária para o dia 23 de janeiro de 2018, às 10 h e 30 minutos na Procuradoria Geral 
do Município.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
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