
CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG

Ata da reunião extraordinária 

Ano 2020

Data: 08 de dezembro de 2020

Horário: Início 17 h

Local: Conforme portaria 16/2020/PRES/FUNASG e nos termos do  Decreto
Municipal nº 99/2020, a presente sessão foi realizada mediante tecnologias de
informação e comunicação através da plataforma Zoom Meeting.

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 17.711e; 

Fernando José Cardoso, matrícula 14.464; 

O Presidente do CONGES/FUNASG, Senhor Luiz  Tubenchlak Filho inicia  a
sessão com a leitura da ata da sessão ordinária datada de 02 de dezembro de
2020,  tendo sido aprovada por unanimidade, deixando a palavra aberta,  na
oportunidade, a presidente da FUNASG, Senhora Claudia Tarouquella da Silva
Brandão, entrega o relatório financeiro referente ao mês de Novembro, após
informa que a FUNASG, em 2018, fez adesão a ata de registro de preços da
Administração  Direta,  cujo  objeto  é  a  compra  de  material  de  informática.
Esclarece que este processo retornou à FUNASG em dezembro de 2020 e,
considerando o  término do exercício  financeiro,  esta  Fundação declinou da
participação na referida ata,  tendo o CONGES acompanhado a decisão da
Presidente. Houve o retorno a FUNASG do processo que trata de solicitação
de devolução de valores repassados indevidamente, a titulo de contribuição ao
IPASG  e,  formalizado  o  pedido  de  devolução,  o  IPASG  informa  que  no
momento encontra-se em déficit atuarial, o que impossibilita o ressarcimento
solicitado.  Foram  entregues  cópias  do  relatório  de  gestão  da  Funasg  ao
Ministério Público Estadual, ao Tribunal de Contas do Estado e ao Gabinete do
Prefeitoe que servirá de base para os trabalhos da equipe de transição de
governo.  Foi  encaminhada  notificação,  através  de  AR,  ao  real  infrator  das
multas  autuadas  no  veiculo  Bora  de  propriedade  da  FUNASG,  sendo
deliberado favorável,  pelo CONGES,  o pagamento  das mesmas e  posterior



cobrança judicial, a fim de que sejam ressarcidos aos cofres da FUNASG os
valores pagos. 
Nada mais havendo a tratar, deliberamos favoráveis a data da próxima sessão
ordinária para o dia 12 de janeiro às 17 horas, após o Presidente do CONGES
encerrou a reunião às 17 horas e 45 minutos, da qual eu, Jacqueline Aparecida
Ribeiro Ferreira, representante dos servidores efetivos, lavrei a presente ata,
que será assinada pelos Conselheiros presentes.

Luiz Tubenchlak

Procurador do Município

Presidente do CONGES


