
CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG

Ata da Reunião Extraordinária

Ano 2019

Data: 25 de abril de 2019

Horário: Início 17 h

Local: Procuradoria Geral do Município

Conselheiros presentes:

Vitor 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 Aranha Afonso Rodrigues, inicia a sessão
com a leitura da ata da reunião ordinária datada dedezesseis de abril de 2019, tendo sido
aprovada por unanimidade,  deixando a palavra aberta,  na oportunidade a Presidente da
FUNASG, Senhora Claudia Tarouquella da Silva Brandão, informa que a FUNASG possui
bens que foram cedidos pelo IPASG há muitos anos e encontram-se em situação propicia
para descarte. Diante de tal fato, a FUNASG oficiou o IPASG para regularizar a situação de
doação ou se for o caso, devolução dos itens. Relata que houve reunião com o advogado do
proprietário do imóvel situado a Rua Coronel Serrado (antiga sede da Fundação) paraum
acordo na questão de entrega das chaves. Na oportunidade, um representante da Taxi Livre
também compareceu e, em virtude de judicialização do tema, não manifestou interesse em
celebrar acordo. O parecer da ASJUR no processo de sistema de gestão foi concluído hoje
e  o  mesmo será  encaminhado  à  Secretaria  de  compras  para  licitação.A  Comissão  de
licitação da FUNASG se reuniu e estão tratando do processo de contratação de empresa de
limpeza e conservação. Após, a Conselheira Roseli questiona sobre o credenciamento de
serviços de anatomia patológica e foi informado pela presidente da FUNASG que a área
técnica da Fundação está fazendo as avaliações dos interessados. Ainda complementa que
será publicado edital para credenciamento de serviços de imagens e raio X.  
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Em seguida, fica deliberada a realização da reunião ordinária para o dia 07 de
maio de 2019, às 17 h, conforme calendário anual de reuniões. Nada mais havendo a tratar,
o Presidente do CONGES encerrou a reunião às 19h,  da qual  eu,  Jacqueline Aparecida
Ribeiro  Ferreira,  representante  dos  servidores  efetivos,  lavrei  a  presente  ata,  que  será
assinada pelos Conselheiros presentes.

Vitor Aranha Afonso Rodrigues

Procurador do Município

Presidente do CONGES

Avenida São Gonçalo, 100 – loja 201 B –Boa Vista – São Gonçalo – RJ
CNPJ: 14.472.412/0001-39 – CEP: 2446-6315

ouvidoria@funasg.rj.gov.br | (21)3513-7289/3513-7328/3513-7368/ 3514-3811 e 3514-3825


