
CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG

Ata da Reunião Extraordinária

Ano 2018

Data: 14 de novembro de 2018

Horário: Início 17 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 ordinária datada de 07 de novembro de 2018, tendo sido aprovada
por unanimidade,  deixando a palavra aberta,  na oportunidade a Presidente da FUNASG,
Senhora Claudia Tarouquella da Silva Brandão, Informa que foi providenciada a notificação e
entregue ao contratado na presente data. Quanto ao Concurso público para vagas na área
médica esta Presidente traz ao CONGES a sugestão de ser feito concurso para cadastro de
reserva tendo sido esta proposta aprovada pelo Conselho. Com relação após procedimentos
necessária para mudança da sede, informa que foi feita a adesão a ata de registro de preços
da Prefeitura do município de Magé cujo objeto é aquisição de aparelhos de ar refrigerado,
destacando  que  o  imóvel  encontra-se  ainda  sem  condições  de  habitação  inclusive  co
diversas áreas com infiltrações decorrentes da laje superior que fica exposta aos efeitos da
natureza.  Tendo em vista ao atraso na entrega das chaves do imóvel  contratado faz se
necessário a prorrogação do contrato de locação do imóvel atualmente locado o que poderá
ensejar o pagamento de multa rescisória multa esta que não seria devida se a empresa GRS
– Shopping São Gonçalo entregasse as chaves do imóvel no prazo acordado, assim faz-se
necessário a definição de prazo tanto para entrega das chaves quanto ao novo prazo de
prorrogação do atual contrato. Para tanto quanto o atual locador como o futuro estão sendo
notificados, considerando que após a entrega das chaves serão necessárias instalações de
aparelhos de ar condicionados, cabeamento de telefonia e internet entre outras providências,
bem como, prazo para cumprimento de pintura do atual  espaço locado.  Com relação às
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chuvas da última semana relato que foi necessário notificar o atual locador relatando danos
causados  ao  imóvel.  Entrega  o  extrato  financeiro  referente  ao  mês  de  outubro.  Estão
tramitando os estudos visando elaboração de Projeto de Lei visando alterações na Lei de
criação da FUNASG. Por fim, traz o questionamento quanto à publicidade do reajuste de 7,09
% que deverá ser aplicado na folha de pagamento do mês de novembro, desta forma o
CONGES orienta que se aguarde a publicidade em Diário oficial.O CONGES sugere que se
oficie a Subsecretaria de informática e a Secretaria de Administração pra informar quanto ao
processo de adesão ao sistema de gestão E-Cidade. Após a Conselheira Senhora Roseli,
traz  ao  conselho  a  informação  que  o  Decreto  de  atuação  do  Departamento  de  Saúde
Ocupacional do município encontra-se no gabinete aguardando publicidade, desta forma, a
Presidente reitera a necessidade de regulamentação da questão dos exames ocupacionais e
pericias médicas da indiretas e em atendimento o Presidente do CONGES informa que fará o
acompanhamento do processo junto ao Gabinete do prefeito.  Em prosseguimento traz, a
questão do enquadramento solicitado pela Presidente da FUNASG e atualiza informando que
o mesmo encontra-se em estudo junto  a SEMAD para  alteração no Decreto incluindo  a
solicitação no projeto de plano de cargos e salários da Direta.

Em seguida, fica deliberada a realização da reunião ordinária para o dia 11 de
dezembro de 2018, às 17 h. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONGES encerrou
a reunião às 19h:10min, 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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