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CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião Extraordinária  

Ano 2017 

Data:  26 de outubro  de 2017  

Horário: Início10 h e 40 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;  

 
 
Pautas: Conselho fiscal, Prestação de contas financeiro e Sistema de gestão informatizado. 
 

O Presidente do CONGES/FUNASG, Senhor Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues 

inicia a sessão com a leitura da ata da reunião ordinária datada de 10 de outubro 2017, 

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, 

comunica a visita do Vice-Prefeito, Senhor Ricardo Pericar, à Fundação. Na sequência  

informa que, recebeu oficio do gabinete do prefeito recomendando, em virtude do Município 

estar fora da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), que todos os órgãos se adequem a fim 

de, neste sentido, com relação à FUNASG, esta gestora esclarece que já vem cumprindo 

com a redução do quadro funcional comissionado considerando que a maioria dos 

servidores da fundação são estatutários. Com relação ao Departamento de Saúde 

Ocupacional a Presidente da FUNASG informa que está sendo desenvolvido um projeto em 

conjunto com a Secretaria Municipal de Administração e o IPASG, onde os benefícios serão 

apresentados em breve. 
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.Quanto ao sistema de gestão contábil e financeiro, conforme orientação deste 

conselho,foi encaminhado ofício à secretaria de compras solicitando a viabilidade do 

procedimento de licitação do sistema de gestão ser feito por esta secretaria, em virtude da 

FUNASG não dispor de pessoal qualificado, nem de orçamento e, tratando-se da urgência 

do tema, a secretaria de compras deu parecer favorável ao pedido. Após, o mesmo foi 

encaminhado para parecer final na PGM. Com relação  a cobrança da taxa de água da 

FUNASG, foi aditivado o contrato, sendo a quitação do débito efetivada juntamente com a 

parcela do aluguel mensal.  

   Em seguida, fica deliberada a realização da reunião ordinária para o dia 07 de 

novembro de 2017, 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 12h e 40 

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 

 

 

 


