
CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG
Ata da Reunião ordinária 

Ano 2019
Data: 08 de julho 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 seis de junho 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 houve o procedimento licitatório cujo objeto é a contratação de empresa
especializada  na  locação  de  software  de  gestão  pública  de  sistema  contábil,
financeiro,  folha de pagamento, patrimônio/almoxarifado, transparência e protocolo
da  funasg,  bem  como  a  prestação  de  serviços  de  migração,  implementação,
treinamento,  suporte  e  manutenção  continua  por  doze  meses,  no  qual  foram
classificadas as empresas Parvain e E & L, sendo feita apresentação do sistema pela
empresa Parvain e conforme relatório da comissão de avaliação, esta  não atendeu
aos  30  %  dos  requisitos  estipulados  no  Edital.  Desta  forma,  foi  sugerida  a
convocação  da  segunda  classificada  para  apresentação  do  sistema.  Retifica  o
informado na sessão anterior quanto a kilometragem do veículo oficial  da Funasg
que, ao invés de 200.000 km, sua kilometragem está em 280.000 km. Endossando o
assunto já trazido ao CONGES com relação a redução do quadro médico, cumpre
destacar  que  houve  a  redução  de  mais  02  (dois)   especialistas.  Reitera  a
preocupação com a tabela salarial da Funasg. 
Feitas  as  considerações.  Em  seguida,  fica  deliberada  a  realização  da  reunião
extraordinária para o dia trinta de julho de 2019, às 17h na Procuradoria Geral do
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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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