
CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG

Ata da Reunião Extraordinária

Ano 2019

Data: 19 de fevereiro de 2019

Horário: Início 12 h

Local: FUNASG

Conselheiros presentes:

Vitor 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 Aranha Afonso Rodrigues, inicia a sessão
com a leitura da ata da reunião ordinária datada de cinco de fevereiro de 2019, tendo sido
aprovada por unanimidade,  deixando a palavra aberta,  na oportunidade a Presidente da
FUNASG, Senhora Claudia  Tarouquella  da Silva  Brandão,  informa que reuniu-se com a
equipe  de  brigadistas  do  Shopping  São  Gonçalo  que  irá  ministrar  treinamento  aos
servidores da Fundação com o objetivo de orientar quanto as condutas a serem tomadas em
caso de emergência. Foram emitidos ofícios aos órgãos quanto a mudança de endereço.
Com relação ao procedimento licitatório cujo objeto é a locação de software, informa que o
mesmo está na fase interna aguardando o recebimento de propostas de preços (cotações).
Foi instaurada a comissão especial responsável pelos trabalhos pertinentes à realização de
concurso publico da FUNASG a fim de promover o certame público. Houve a publicidade do
extrato  de  Edital  de  credenciamento  nº  01/2019  cujo  objeto  é  a  prestação  de  serviços
médicos na área de exames laboratoriais. 

Em seguida, fica deliberada a realização da reunião ordinária para o dia 12 de
março de 2019, às 17 h na Procuradoria Geral do Municipio, conforme calendário anual de
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reuniões. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONGES encerrou a reunião às 13h
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 Aranha Afonso Rodrigues

Procurador do Município

Presidente do CONGES
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