
CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG

Ata da Reunião Extraordinária 

Ano 2018

Data:  20 de abril 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 MarceloAranha Afonso Rodrigues
inicia a sessão com a leitura da ata da reunião ordinária datada de 06 de março de2018,
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, relata ao
conselho  que  todas  as  etapas  do  procedimento  administrativo  que  trata  da  locação  de
imóvel  para  transferência  da  sede  da  FUNASG  foram  cumpridas  e  o  contrato  para
assinatura  encontra-se  aguardando  formalização  de  dois  itens  a  serem  cobertos  pela
locadora, a saber: sistema de renovação de ar e projeto executivo de incêndio, elétrica e
hidráulica, que integram o memorial e anexos. Considerando a solicitação da conselheira
Roseli,  a  Senhora  Claudia  Tarouquellaentrega  as  estatísticas  de
atendimentos/especialidades referentes aos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano e
ainda  as  movimentações  financeiras  referentes  aos  meses  de  janeiro  e  fevereiro,
sendoestas  últimas  elaboradas  pelo  Vice-presidente  Senhor  Diego  da  Silveira  Ceh.
Esclarece ainda que o conselho fiscal iniciou suas atividades. Que foi preenchido o cargo o
cargo de gerente administrativo, vago há 1 ano e havia uma necessidade imperiosa de ser
ocupado em função da enorme demanda da área, tendo sido nomeada a Senhora Renata
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Solidônio da Silva,sendo nomeada em substituição ao cargoda mesma, a Senhora Valdete
Araujo dos Santos.Por fim, com base nas orientações do Senhor Vinicius de Lima e Silva
Martins, subsecretário de Auditoria Interna, informa que as planilhas de custos e o termo de
referência estão prontos e a próxima etapa do processo de sistema de gestão será a criação
da  comissão  especial  que  será  instituída  para  atuar  juntamente  com  o  pregoeiro  da
Secretaria de Compras dando prosseguimento ao procedimento licitatório.

 Em seguida, fica deliberada a realização da reunião ordinária para o dia 03 de abril
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 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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