
CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG

Ata da Reunião ordinária 

Ano 2018

Data: 07 de novembro de 2018

Horário: Início17 h e 30 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 24 de outubro de 2018 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 quanto à substituição da
servidora  nomeada para fiscalização  de contrato conforme orientado pelo  Presidente  do
conselho  na sessão  anterior.  Informa ainda,  que  atendeu  a  convocação  da Câmara de
vereadores  para  participação  na  reunião  que  tratou  da  questão  orçamentária  estando
presente  na  sessão  com dois  representantes  e  não  havendo  contestações.  Entrega  ao
Conselho o extrato financeiro referente ao mês de setembro e a movimentação de consultas
e exames. Estão sendo iniciados os preparativos para festa de encerramento das atividades
deste exercício do Projeto FUNASG + que acontecerá na sede do Abrigo do Cristo Redentor
conforme parceria firmada entre as duas instituições. O setor jurídico aguarda o recebimento
da fatura de energia elétrica para ajuizar a ação conforme orientação do CONGES. Com
relação à mudança de sede, continua sendo aguardada a finalização das obras, sendo que
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a FUNASG está em situação complexa quanto à demora na entrega das chaves do imóvel
contratado  no  Shopping  São  Gonçalo  e  o  CONGES  é  unânime  em  sugerir  notificar
juntamente com a Secretaria de Saúde para prevenir responsabilidades uma vez que várias
ações estão paralisadas em decorrência da não entrega das chaves,  ressaltando que o
prazo inicial  da  entrega das  chaves seria  de 90 (noventa)  dias.   Por  fim apresenta  ao
conselho a proposta de pagamento da divida do DCTF (pela não informação) dos meses de
janeiro a junho de 2014 totalizando R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) uma vez que esta
quitação permitira  a Certidão negativa junto a recita  federal,  desta forma, o CONGES é
favorável ao pagamento nos termos propostos. Na seqüência a Conselheira Senhora Roseli,
questiona  quanto  ao  quantitativo  de  médicos  para  a  especialidade  cardiologia  tendo  a
Presidente da FUNASG já comunicado ao Chefe do executivo,  já trazido ao conselho a
necessidade de contratação de médicos, estando este CONGES ciente que o corpo médico
no momento encontra-se deficitário,  e que foi  autuado administrativo sob o nº 594/2018,
para  tratar  da  questão  concurso  público  para  especialistas  na  área  médica,  sendo
paralelamente criada comissão interdisciplinar para elaboração de propostas com ajustes na
Lei  de  criação  da  FUNASG.  Feitas  as  considerações.  Em  seguida,  fica  deliberada  a
realização da reunião extraordinária para o dia quatorze de novembro de 2018, às 17 h na
Procuradoria Geral do Município.Nada mais havendo a tratar,  o Presidente do CONGES
encerrou a reunião às 19 h, 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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