
 

 

CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião ordinária  

Ano 2018 

Data: 04 de outubro de 2018 

Horário: Início17 h e 10 minutos 

Local: Procuradoria Geral do Município 

 

 

Conselheiros presentes:  
 
Luiz Tubenchlak Filho - 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 Luiz Tubenchlak Filho, inicia a sessão com a             
leitura da ata da reunião extraordinária datada de dezenove de setembro de 2018 e              
aprovada por unanimidade e na oportunidade, considerando o assunto tratado na sessão            
anterior no tocante a contestação de algumas faturas da ENEL feitas pela FUNASG, sendo              
atestado pela concessionária que faturas estão compatíveis com o consumo, o Presidente            
do CONGES orienta que o Jurídico da Fundação deve adotar as medidas judiciais cabíveis              
visto que a cobrança foi feita por estimativa. Após, deixa a palavra aberta aos demais. Com                
a palavra a conselheira Roseli procede com a entrega do processo nº 30.196/18 que foi               
autuado em resposta ao ofício nº 99/18, que trata da solicitação de informações quanto ao               
enquadramento de servidores da FUNASG, informando que a Fundação não possui           
comissão de enquadramento e há parecer da Procuradoria Geral do Município favorável que             
seja feita solicitação ao chefe do Executivo para que o enquadramento dos servidores da              
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FUNASG seja realizado pela comissão de enquadramento da Administração direta, estando           
este conselho de acordo. Após a Presidente da FUNASG, Senhora Claudia Tarouquella da             
Silva Brandão, entrega ao Presidente do CONGES a relação dos processos judiciais que             
tramitam na FUNASG, reitera a necessidade de resposta ao ofício nº 121 e o Presidente do                
CONGES informa que está em tramitação. Quanto ao processo de mudança da sede da              
FUNASG para o imóvel locado no Shopping São Gonçalo, a princípio será feita vistoria no               
imóvel no dia 05.10. Dando seguimento, a srª Claudia esclarece que os processos de              
compra de bens móveis ainda se encontram em tramitação e destaca que a prioridade se               
dará na aquisição dos bens que serão instalados no setor de atendimento e posteriormente              
serão atendidas as necessidades do administrativo. Quanto à manutenção (pintura) do           
imóvel atualmente locado, esclarece que será posteriormente a mudança. O atendimento           
médico deverá ser suspenso por 10 (dez) a 15 (quinze), tendo em vista os trâmites da                
mudança. A transferência dos atuais aparelhos de refrigeração será precedida de           
manutenção e posterior instalação na nova sede. Os administradores da FUNASG e do             
Shopping São Gonçalo estão viabilizando desconto no valor do estacionamento mensal para            
contemplar os servidores da FUNASG. Por fim solicita resposta a Secretaria de            
Administração quanto ao ofício enviado no qual formaliza a adesão ao sistema E - Cidade.  

Em seguida, fica deliberada a realização da reunião extraordinária para o dia vinte e três de                
outubro de 2018, às 17 h na Procuradoria Geral do Município. Nada mais havendo a tratar, o                 
Presidente do CONGES encerrou a reunião às 18h e 40 minutos, da qual eu, Jacqueline               
Aparecida Ribeiro Ferreira, representante dos servidores efetivos, lavrei a presente ata, que            
será assinada pelos Conselheiros presentes.  

 

 

Luiz Tubenchlak Filho 

Procurador do Município 

Presidente do CONGES 
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