
CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG

Ata da 2ª reunião extraordinária 

Ano 2020

Data:18 de agosto de 2020

Horário: Início 17 h e 5 minutos 

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 extraordináriadatada de10 deagosto de
2020,  tendo sido aprovada por unanimidade, deixando a palavra aberta,  na
oportunidade, a presidente da FUNASG, Senhora Claudia Tarouquella da Silva
Brandão,questiona  ao  Presidente  do  CONGESquanto  à  questão  dos  bens
patrimoniais,  sendo  sugestionado  pelo  mesmo  que  a  FUNASG  sugira  ao
Instituto,  acriação  da  comissão  mista  entre  o  IPASG  e  a  FUNASG  para
tratativas do assunto. Explana quanto ao desconto ao IPASG de valores retidos
a titulo  de  contribuição previdenciária  dos servidores  efetivos  ocupantes  de
cargos comissionados e informa que a FUNASG irá pleitear, junto ao IPASG, a
devolução destes  valorespatronais  que foram repassados ao IPASG,  sendo
deliberado favorável  por  este conselho.  Informa que a Fundação conseguiu
fazer a emissão da guia doprecatório judicial,  cujo pagamento está previsto
para este orçamento e, na oportunidade, informa que está sendo executadaa
alteração orçamentária para que seja efetivado o pagamento. Com relação à
ação movida pelo proprietário do imóvel anteriormente locado pela FUNASG,
esta Presidente informa que foi notificada, embora o processo ainda esteja em
sua fase inicial.  O TCE-RJ oficiou a FUNASG com relação a vários temas,
sendo todos respondidos no prazo.
Feitas  as  considerações.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  o  Presidente  do
CONGES encerrou a reunião às 17 horas e 30 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


