
CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG

Ata da Reunião Extraordinária

Ano 2020

Data: 16 de janeiro de 2020

Horário: Início 17 h

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 oito  de janeiro de
2020,  tendo sido aprovada por unanimidade, deixando a palavra aberta,  na
oportunidade a Presidente da FUNASG, Senhora Claudia Tarouquella da Silva
Brandão  informa  que  a  única  médica  da  especialidade  de cardiologia  da
Fundação, que é cedida da Secretaria de Saúde, solicitou retorno à Secretaria
de origem. Desta forma, o  quadro reduzido de especialistas médicos ficará
ainda  mais  comprometido.  O  presidente  do  Conges  orienta  que  seja  dada
ciência ao Chefe do Executivo e ao Secretário de Saúde.  O pagamento dos
valores retroativos de insalubridade será efetivado na folha de pagamento do
mês de janeiro de 2020. Foi entregue o demonstrativo financeiro do mês de
dezembro  de  2019.  Reitera,  junto  à  Presidente  do  IPASG,  quanto  a
necessidade de obter resposta sobre a questão dos bens inservíveis, tema já
mencionado em reuniões anteriores e ainda, sobre a contribuição de servidores
exercendo cargo em comissão.  Apresenta projeto para ampliação do rol  de
exames oferecidos pela Funasg aos servidores, sendo  a ideia aprovada por
todos  os  conselheiros.  Por  fim  a  conselheira  Roseli  informa  que  o  oficio
enviado à Semad questionando a correta forma de preparar os informes de
rendimentos IRRF está na PGM, tendo sido autuado processo administrativo
59.653/2019  com  carga  para  a  Procuradoria  Administrativa,  aguardando
parecer.  
Feitas as considerações. Em seguida, fica deliberada a realização da reunião
ordinária para o dia 05 de fevereiro de 2020, às 17h, conforme deliberação.
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

Procurador do Município

Presidente do CONGES


