
CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG

Ata da Reunião Extraordinária 

Ano 2018

Data:  26 de junho de 2018

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 05 de junho 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 foram canceladas as multas do DNIT (Departamento Nacional  de Trânsito)  estando 
aguardando as respostas do DECIT (Departamento Estadual de Infrações de Trânsito) e da 
Policia  federal;  Quanto  às  instalações  do  móvel  onde  será  instalada  a  nova  sede  da 
FUNASG, as adequações estão sendo feitas e a equipe de trabalho está acompanhando as 
instalações;  Quanto ao Decreto do DSO (Departamento de Saúde Ocupacional)  no qual 
trata  da  atuação  daquele  departamento  junto  aos  servidores  da  FUNASG  registra  que 
haverá hoje reunião com os Secretários de Administração,  e Presidentes da FUNASG e 
IPASG para tratativas; Foi oficiada a Secretaria de Saúde para verificar a possibilidade de 
cessão  de  médicos  para  atendimento  na  FUNASG  nas  especialidades  Urologista, 
Ginecologista,  Mastologista,  Ortopedista, Cardiologista,  Gastroenterogista, Pneumologista, 
Otorrinolaringologista, Proctologista e Geriatria; Houve reunião cm o proprietário do imóvel 
locado e desta forma o mesmo recepcionou o termo aditivo sendo assinado para posterior 
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publicidade;  Quanto ao Edital  de pregão eletrônico  número 26/2018 houve a  revogação 
considerando o objeto do processo TCE/RJ nº 219.710-7/18; Foi recebido ofício da empresa 
Taxi livre proprietária de alguns bens móveis que se encontram na FUNASG, oriundo do 
contrato de locação existente, e a empresa Taxi livre solicita que seja pago aluguel destes 
bens a partir desta data e este CONGES delibera favorável a entrega dos referidos bens 
desde  que  devidamente  comprovada  à  propriedade;  Com  relação  à  solicitação  de 
pagamento de produtividade de diarista e produtividade de saúde I e II feita por parte de 
alguns  servidores  a  Presidente  esclarece  que  o  procedimento  está  tramitando,  já  com 
parecer da ASJUR sobre o tema, desta forma, o conselho sugeri que seja encaminhado ao 
Chefe do executivo para que decida sobre a conveniência e oportunidade de elaborar ato 
para conceder os pleitos requeridos; Informa que após assinatura do contrato com o GSR 
Shopping LTDA o mesmo vem fazendo divulgação sem prévia autorização da FUNASG e 
Foi oficiada aquela administração informando que qualquer divulgação deverá ocorrer após 
o de acordo da FUNASG, uma vez que a Fundação possuí uma única sede e assim se 
manterá. 

 Em seguida, fica deliberada a realização da reunião ordinária para o dia 03 de julho 
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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