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CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião Extraordinária  

Ano 2018 

Data:  24 de abril de 2018 

Horário: Início10 h e 30 min. 

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 três de abril 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, informa 

que solicitou aos órgãos de fiscalização e controle o cancelamento das infrações de trânsito 

imputadas ao veículo ambulância modelo Renaut/masteramb/Rontan placa LLF 7713/RJ, 

sendo que houve a ciência ao responsável da coordenadoria de transportes oficiais, Senhor 

Renan quanto às infrações recebidas. A empresa Taxi livre oficiou a FUNASG quanto aos 

bens relacionados por aquela empresa. O contrato de locação do imóvel vencerá em 

01/06/2018 e será automaticamente renovado. Quanto ao processo de locação de software, 

o mesmo já se encontra na Secretaria Municipal de compras e, conforme informado pelaa 

Presidência da FUNASG, há pendências no Edital para saneamento. Na sequência,  relata 

que o Secretário de Fazenda a contactou informando sobre a ocorrência de débitos 

previdenciários relativos às competências 11/2016 e 12/2016,  tendo em vista divergências 

da GFIP X GPS, valor declarado menor que o recolhido por rubrica e FPAS e a Srª Claudia 

irá providenciar o levantamento da questão apontada. Iniciará o programa de entrevistas 

com especialistas de diversas áreas que atuam na FUNASG e que serão divulgadas nas 
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mídias digitais. Por fim entrega a movimentação bancária referente ao mês de março para 

apreciação dos conselheiros.  

   Em seguida, fica deliberada a realização da reunião ordinária para o dia 08 de maio 

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 

 

 

 


