
 

 

CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião extraordinária  

Ano 2019 

Data: 26 de março de 2019 

Horário: Início 17h 

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 doze de março de 2019 e                  
aprovada por unanimidade. Após, deixa a palavra aberta aos demais. Com a palavra a              
Presidente da FUNASG, Senhora Claudia Tarouquella da Silva Brandão, Informa ao           
conselho que foi autuado procedimento judicial para consignação de entrega das chaves da             
antiga sede da FUNASG. Na oportunidade informa ainda que foi concedida liminar favorável             
à Fundação, e que o proprietário do imóvel se habilitou no processo judicial movido pela               
Taxi Livre, cujo fundamento se dá sob a alegação de que a FUNASG se nega a entregar os                  
bens pertencentes à Taxi livre e, na seqüência, esclarece que o setor jurídico da Fundação               
tem toda documentação comprobatória a respeito da inveracidade do acima exposto. Será            
publicada a portaria nomeando a comissão de licitação da Fundação e já há, para              
atendimento, às seguintes demandas, a saber: procedimento para contratação de empresa           
de manutenção e limpeza de aparelhos de ar condicionados, contratação de empresa de             
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limpeza, manutenção e conservação e da reestruturação do parque tecnológico. Quanto ao            
procedimento licitatório para locação de software, esse será executado pela Secretaria de            
compras da administração direta, em virtude da urgência do procedimento, estando o            
processo em poder do Secretário de Compras. Esta comissão será designada por meio de              
portaria e tratar-se à de uma comissão especial de licitação. Foi reiterada a solicitação feita               
ao Secretário de saúde, conforme relatado em sessão anterior, quanto à cessão de 02 (dois)               
ginecologistas. Com relação à aplicação dos recursos financeiros da Fundação esclarece           
que formalizou junto ao gerente do Banco Itaú sobre os melhores investimentos oferecidos             
pela instituição e que esta se reuniu com o Secretário de Fazenda e com a Tesoureira,                
quando obteve a orientação de que os investimentos disponíveis podem ser um pouco mais              
atrativos, porém deve se considerar as taxas de administração, uma vez que estas podem              
mascarar os resultados; diante do exposto, as análises estão sendo feitas e na próxima              
reunião será apresentado um parecer ao Conselho para deliberação. Por fim, reitera que o              
treinamento de segurança e defesa civil para todos os servidores da Funasg acontecerá na              
próxima terça feira 02/04, no auditório do São Gonçalo Shopping. 

Em seguida, fica deliberada a realização da reunião ordinária para o dia 09 de              
abril 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 Marcelo Aranha Afonso Rodrigues 

Procurador do Município 
                                                       Presidente do CONGES 
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