
CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG
Ata da Reunião ordinária 

Ano 2019
Data: 06 de junho de 2019
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;
 
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 vinte e um de maio 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,
cientifica  aos conselheiros  quanto  ao superávit  da  Funasg e  o  conselho delibera
favorável a que se inicie um estudo para aquisição de um imóvel próprio.  Que foi
notificada  pela  Administração  Direta  que  foram  localizadas,  no  prédio  anexo da
Prefeitura, caixas com documentos antigos da Fundação e que os mesmos deverão
estar  catalogados.  A  presidente  informa  que  desconhecia  a  existência  destes
documentos e que já procurou saber do tema. Esclarece ainda que já identificou um
processo antigo da Funasg, com a relação destes documentos e que já direcionou
um responsável para verificar e fazer o devido controle e armazenamento no mesmo
local onde se encontram hoje. Confirma que está em trâmite a cessão, por parte da
Secretaria de Saúde, de 02 (dois) médicos ginecologistas para atuação na Funasg;
Que foi convidada a comparecer ao Ministério Público para prestar esclarecimentos
quanto  ao  inquérito  aberto  por  denúncia  anônima  datada  de  2017   e  que,  na
oportunidade, prestou os esclarecimentos devidos. Acrescenta ainda que já orientou
o  grupo  de  servidores  que  atua  na  Fundação  que  a  carga  horária  prevista  em
concurso deve ser cumprida integralmente por todos e que não há nenhum acordo
firmado  com  qualquer  um  dos  profissionais  lotados  na  FUNASG. Apresenta  a
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proposta de instalação de ponto eletrônico, sendo aprovada por unanimidade pelo
Conselho. Quanto ao processo de gestão de software, que foi suspenso no portal de
compras COMPRASNET, informa que o mesmo foi entregue na presente data na
Secretaria  de  Compras  para  prosseguimento;  por  fim,  questionou  a  conselheira
Jacqueline quanto à resposta ao ofício 65/PRES/FUNASG, que trata de cessão de
bens móveis e a conselheira informa que irá verificar para apresentar na próxima
sessão. Na oportunidade a Conselheira Jacqueline  questiona quanto ao concurso
público, em virtude da atual realidade da Fundação de dispor de poucos médicos
especialistas e foi informada pela presidência que o mesmo encontra-se em parecer
final na PGM. 
 
Feitas  as  considerações.  Em  seguida,  fica  deliberada  a  realização  da  reunião
extraordinária para o dia vinte e seis de junho de 2019, às 17h na Procuradoria Geral
do Município.  Nada mais havendo a tratar,  o Presidente do CONGES encerrou a
reunião às 18h e 30 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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