
CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG

Ata da Reunião ordinária 

Ano 2020

Data: 06 de fevereiro de 2020

Horário: Início 17h 

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;
 

O Presidente do CONGES/FUNASG, Senhor Luiz Tubenchlak Filho, inicia a sessão
com a leitura da ata da reunião extraordinária datada de 16 de janeiro de 2020 e
aprovada  por  unanimidade.  Após,  deixa  a  palavra  aberta  aos  demais.  Na
oportunidade  a   Senhora  Claudia  Tarouquella  da  Silva  Brandão  informa  que  foi
emitida certidão da vigilância sanitária em favor da Funasg. Em consulta ao site do
TCE-RJ, conforme portaria SGE/nº 09 a Funasg continua isenta de apresentação de
contas  ao  Tribunal  de  Contas  do  Estado  devendo  mantê-las  em  seu  arquivo.
Apresenta  relatório  de  gestão  do exercício  de  2019 relativo  as  ações  e  projetos
desenvolvidos e listagem de processos judiciais que contam com o total de 36 (trinta
e seis) em curso, adicionando 5 (cinco) que estão sob os cuidados da Procuradoria
Geral do Município.  Na sequência questiona quanto ao contrato com a instituição
financeira responsável pela folha de pagamento e o Presidente do Conges informa
que as áreas envolvidas estão tratando do tema. Informa que o quadro atual  de
servidores  da  Funasg  é  composto  de  18  (dezoito)  cargos  comissionados  e  42
(quarenta) efetivos, demonstrando equilíbrio, em desalinho com denúncia enviada ao
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M.P.   Reitera  que  continua  sem a  especialidade  de  cardiologia  nos  quadros  da
Fundação. Reforça a necessidade de resposta do IPASG quanto aos bens móveis
inservíveis. Traz ao conselho a questão do desconto da contribuição previdenciário
do  servidor  efetivo  cedido,  cujas  contribuições  foram feitas  em favor  do  IPASG.
Reitera a necessidade de informações da Administração Direta quanto como será
processado o informe de rendimentos do IRRF. Esteve na Fundação a comissão de
patrimônio  que  está  em  atuação  na  Administração  Direta.  Encontra-se  em
funcionamento  o  ponto  eletrônico.  Houve  o  pagamento  no  mês  de  janeiro  dos
servidores  que  fazem  jus  a  gratificação  de  qualificação  profissional.  Houve  a
convocação para oitiva na Comissão de Inquérito Administrativo. Por fim, informa que
o CONFIS entregou o relatório de gestão referente ao ano de 20198 e reitera sobre a
necessidade de resposta por parte do IPASG quanto  às solicitações feitas através
dos ofícios nºs 65/2019 e196/2019.

Feitas  as  considerações.  Em  seguida,  fica  deliberada  a  realização  da  reunião
extraordinária para o dia vinte sete de fevereiro de 2020, às 17h na Procuradoria
Geral do Município. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONGES encerrou
a reunião às 18h, 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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