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CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião Extraordinária  

Ano 2017 

Data:  21 de novembro de 2017  

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 Marcelo Aranha Afonso Rodrigues 

inicia a sessão com a leitura da ata da reunião ordinária datada de 07 de novembro de 2017, 

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, 

comunica ao conselho, conforme deliberado na sessão anterior, em relação à conta corrente 

de titularidade da FUNASG na Caixa Econômica, que os recursos encontram-se desde o 

início desta gestão devidamente aplicados. Em continuidade apresenta ao conselho o 

recebimento de 03 (três) ofícios do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e que em 

virtude dos conteúdos serem sigilosos não deverá ter seus temas expostos em ata. Quanto 

ao processo de aquisição de sistema integralizado de gestão contábil financeiro, 

esclareceque já houve a publicação do Decreto delegando poderes à Secretaria de 

Compras e Suprimentos para condução do procedimento. Desta forma, esta Presidente 

encaminhou o administrativo com o Termo de referência para início do procedimento 

licitatório. Quanto ao processo da GFIP (guia de recolhimento do FGTS e informação à 

Previdência social) houve o parecer final do Jurídico da Fundação no sentido da atual 

gestão da FUNASG não ter qualquer responsabilidade sob tais atrasos, e ainda 
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“consideramos que não há elementos nos autos para aferição das responsabilidades, visto 

que os envolvidos à época não integram mais o quadro da Fundação. Assim, este conselho 

delibera favorável ao arquivamento do referido processo. Com relação ao oficio recebido 

pela prefeitura de Niterói referente a contribuições funcionais de ex servidor comissionado 

desta Fundação, esta Presidente informa que foi instaurado procedimento para apurar os 

fatos e o mesmo está em tramitação nos setores envolvidos. O presidente do Conges 

orienta que a presidente oficie à Prefeitura de Niterói no sentido de obter maiores 

esclarecimentos sobre o tema. 

  Em seguida, fica deliberada a realização da reunião ordinária para o dia 05 de 

dezembro de 2017, 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 12h e 20 

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 

 

 

 


