
CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG

Ata da Reunião Extraordinária 

Ano 2018

Data:  23 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, Senhor Vitor MarceloAranha Afonso Rodrigues 
inicia a sessão com a leitura da ata da reunião ordinária datada de 16 de janeiro 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 em outubro de 2017 foi aberto procedimento para locação de sistema contábil 
financeiro integralizado que inicialmente tramitaria pela Administração direta. Após reunião 
com a equipe multidisciplinar da FUNASG ficou decidido que o procedimento tramitará pela 
própria fundação e, em especial, pelo fato de que a Secretaria de Administração oficializou 
que o sistema a ser implantado não irá contemplar as Indiretas. Ainda relata que as áreas de 
Controle  interno  e  Assessoria  Jurídica  estão  preparando  relatório  a  ser  apreciado  na 
próxima reunião de equipe que será realizada em 24 do corrente mês,  Esta Presidente 
solicita  parecer  do  CONGES  sobre  o  tema  e  este  conselho  se  posiciona  favorável  a 
condução do processo pela própria fundação. A Presidente relata que encaminhou ofícios às 
imobiliárias locais no sentido de indicação de imóveis que tenham instalações compatíveis 
com as necessidades operacionais da Fundação na sequência informa que visitou o espaço 
no   Shopping  São  Gonçalo,  sendo  acompanhada   por  seu  Vice  Presidente  e   alguns 
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assessores e que todos julgaram o espaço adequado. O conselho se posicionou favorável 
as  negociações  necessárias,  considerando  a  acessibilidade  e  a  economicidade  deste 
projeto.  Cabe  ressaltar  que  este  mesmo  conselho  a  época  da  locação  do  imóvel  se 
posicionou no sentido de que as instalações não possuíam condições de acessibilidade, 
recebendo a informação daqueles gestores de que havia a opção de instalar uma plataforma 
elevatória para resolver a questão do acesso, conforme poderá ser comprovado em atas 
pretéritas.   Quanto  ao  processo  de  DCTF (declaração  de  débitos  e  créditos  tributários 
federais)  a  Assessoria  jurídica  se  manifestou  no  sentido  de  que  seja  aberto  processo 
administrativo  disciplinar  para  apurar  responsabilidades.  Na  sequência,  esclarece  que  a 
designação  do  Vice  Presidente  para  acumular  o  cargo  de  Diretor  de  Administração  e 
finanças  já  foi  feita  desde  que  o  mesmo  assumiu  a  dupla  função  sem  fazer  jus  a 
remuneração  do  referido  cargo.  O  conselho  é  unânime  em  sugerir  a  Presidente  da 
FUNASG,  que  oficie  o  executivo  no  sentido  que  seja  instituído  o  Conselho  Fiscal.  A 
presidente  informa  que  recebeu  um  auto  de  infração  referente  ao  automóvel  Bora  e 
esclarece que o evento aconteceu em horário incompatível com o horário da Fundação e 
que o utilitário permanece sob a guarda da garagem municipal. O Conselho orienta que seja 
aberto  um  processo  administrativo  para  apuração  de  responsabilidades.  E,  por  fim,  a 
conselheira Glória pergunta sobre o DSO, se já foi feito o decreto regularizando a situação e 
a  presidente  esclarece  que  os  trâmites  foram  cumpridos  e  a  conclusão  está  sob  a 
responsabilidade da Secretaria de Administração e pede a conselheira Roseli que verifique o 
status para dar retorno ao CONGES na próxima reunião.

 Em seguida,  fica  deliberada  a  realização da reunião  ordinária  para  o  dia  06  de 
fevereiro 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, 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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