
CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG

Ata da Reunião ordinária 

Ano 2019

Data: 07 de agosto 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 trinta de julho 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 que
foi assinado o contrato de locação de software com a empresa E&L Produções de
software Ltda. Quanto ao quadro reduzido de médicos, a Presidente reitera a questão
e, na oportunidade, informa que a Diretoria de Assistência à Saúde e Convênios fará
a fundamentação sobre a possibilidade de contratação temporária de médicos para
atendimento  às necessidades da FUNASG tendo em vista a Lei 447/2012. Informa
que, o Ministério Público oficiou à FUNASG informando o arquivamento do processo
de denúncia quanto à procuradoria itinerante.  Reitera a solicitação feita através do
ofício encaminhado ao Gabinete do Prefeito em setembro de 2018, cujo teor trata da
verificação da possibilidade dos servidores  da FUNASG serem beneficiados pelo
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adicional  de  qualificação  profissional,  e  tendo  em  vista  que  o  procedimento
administrativo encontra-se na SEMAD. Desta forma a Presidente solicita atualização
do status da solicitação. Por fim, a Presidente apresenta a questão do estudo que
está em tramitação na Administração Direta quanto ao Plano de Cargos, Carreiras e
Salários,  diante  de tal  fato  o  CONGES delibera  favorável  a  oficiar  a  SEMAD no
sentido de que seja incluída a Fundação no referido estudo do plano em curso.   
Feitas  as  considerações.  Em  seguida,  fica  deliberada  a  realização  da  reunião
extraordinária para o dia vinte de agosto 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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