
CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG

Ata da Reunião Extraordinária 

Ano 2018

Data:  20 de fevereiro de 2018

Horário: Início11 h 

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; 

 Convidados: Rafael Kobbaz Reseck, David Monteiro Acylino e Mauricio Luiz Monteiro de 
Jesus – Designados para desempenharem as funções de conselheiro do Conselho fiscal da 
FUNASG.

O Presidente do CONGES/FUNASG, Senhor Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues 
inicia a sessão com a leitura da ata da reunião ordinária datada de seis de fevereiro 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, 
agradece  a  participação  dos  servidores  designados  para  compor  o  Conselho  fiscal  da 
fundação, presentes nesta reunião e relata sua gestão a frente da FUNASG, procedendo 
com a entrega do regimento interno do CONFIS aos membros. Em seguimento informa que 
três servidores estão participando do treinamento realizado através da Secretaria Municipal 
de Administração cujo tema é ouvidoria. Quanto ao treinamento para o recadastramento de 
servidores  ativos  municipais  da  administração  direta,  indireta,  autarquia  e  fundações 
destaca que os servidores Thais e Sandro vem participando ativamente. Cita ainda que ela 
própria irá participar da palestra do Departamento de Saúde Ocupacional, junto com outros 
integrantes da Fundação com o objetivo de capacitar os servidores envolvidos e cumprir 
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com as regras estabelecidas. Dando prosseguimento ao programa de educação continuada, 
a  FUNASG  está  com  duas  palestras  agendadas  sendo  a  primeira  sobre  alimentação 
saudável, a ser ministrada pela nutricionista Jaciara Reis e a segunda sobre hanseníase que 
será  ministrada  pela  dermatologista  Dra  Luciana  Luz.  Quanto  ao  contrato  de  aluguel 
seguem os tramites de praxe e após instrução processual, o mesmo será encaminhado a 
Procuradoria Geral do Município e, por fim,  informa que está aprovada a doação de 10 
computadores ofertados pelo Secretário de esporte e lazer prof. Joaquim de Oliveira. 

 Em seguida, fica deliberada a realização da reunião ordinária para o dia 06 de março 
de 2018, às 10 h e 30 minutos, conforme calendário anual de reuniões ordinárias. Nada 
mais havendo a tratar, o Presidente do CONGES encerrou a reunião às 13 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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