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CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião Extraordinária  

Ano 2017 

Data:  25 de agosto de 2017  

Horário: Início 10 h  e 50 minutos 

Local:Sala de Reuniões da FUNASG  

 

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 15 de agosto de 2017 e 

aprovada por unanimidade. Após, deixa a palavra aberta aos demais. Com a palavra a 

Presidente da FUNASG, Senhora Claudia Tarouquella da Silva Brandão, solicita ao 

conselho orientação quanto à comunicação interna dos servidores da Gerência de 

informática e contabilidade dando ‘’ciência de que não houve a elaboração de balancetes 

mensais neste exercício informando que o sistema de gestão utilizado é precário”, desta 

forma, os conselheiros são unânimes em orientar a presidente da FUNASG a solicitar 

informações às áreas envolvidas sobre o que efetivamente mudou para que os balanços 

que eram regularmente feitos até dezembro de 2016, deixassem de ser apresentados 

conforme instruído no processo 405/2017. Na seqüencia informa que considerando a 

mudança na secretaria de administração com a nomeação de novo secretário para aquela 

pasta foi reiterado o ofício 130/2017 e ainda agendado reunião para o dia 28 do corrente 

mês para tratativas quanto à aquisição do sistema integralizado de informática. Conforme 

orientação deste conselho na sessão de 15 de agosto do corrente, esta presidente informa 

que respondeu ao ofício do Ministério público e ainda providenciou notificação extrajudicial 
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ao proprietário do imóvel. Quanto ao adicional de insalubridade informa que será implantado 

na folha de pagamento do mês de agosto/2017, para os servidores que fizeram abertura de 

processo administrativo. Foi reiterado ofício a chefia da guarda municipal para que não 

ocorra falta de agente da guarda municipal na FUNASG. A procuradora itinerante Viviane 

Gonzales, estará fluindo férias no mês de setembro e na seqüencia entrará em licença 

maternidade. Foram publicadas as comissões conforme deliberação na última sessão. 

Cientifica este conselho que recebeu liminar para que não seja efetuado desconto de 

servidor de seu quadro. Será emitido comunicado interno, conforme comunicação da 

secretaria de administração para que as requisições de inteiro teor de processos 

administrativos sejam solicitados através de formulário próprio. Será emitido edital de 

chamamento público para as especialidades cardiologia e proctologia, tendo em vista que os 

contratos em vigor não poderão ser renovados em virtude da quarentena prevista em lei. Em 

seguida, fica deliberada a realização da reunião ordinária para o dia 12 de setembro de 

2017, às 10 h e 30 minutos, com a seguinte pauta: Resposta das áreas contábil e 

informática referente ao questionamento deste conselho quanto a não emissão dos 

balanços.  Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONGES encerrou a reunião às 12 

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 

 

 

 


