
CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG

Ata da Reunião Extraordinária

Ano 2018

Data: 19 de setembro de 2018

Horário: Início17 h e 10 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; e, 

como convidado, o Dr. Vitor Marcelo Rodrigues

O Presidente do CONGES/FUNASG, Senhor Luiz Tubenchlak Filho, inicia a sessão com a
leitura da ata da reunião ordinária datada de 04 de setembro de 2018, tendo sido aprovada
por unanimidade, deixando a palavra aberta, na oportunidade o Senhor Vitor Marcelo Aranha
Afonso  Rodrigues  informa  quanto  a  sua  exoneração  a  pedido  e,  em  substituição,  a
nomeação  do  Senhor  Luiz  Tubenchlak  Filho  e  conseqüentemente  sendo  empossado
Presidente deste Conselho. Após, a Presidente da FUNASG, Senhora Claudia Tarouquella
da Silva Brandão, faz um breve relato quanto as últimas deliberações deste conselho, com
ênfase  nas deliberações  que estão em tramitação,  quais  sejam:  Decreto  de atuação  do
Departamento de Saúde Ocupacional que se encontra na Procuradoria Geral para análise,
solicitação  de  implementação  de  adicionais  de  saúde  I  e  II  e  adicional  de diarista,entre
outros.  Desta  forma,  o Presidente  informa que irá verificar  o andamento  processual.  Em
continuidade, a Sra Claudia entrega aos conselheiros o relatório de atendimentos do período
de  janeiro  a  agosto  do corrente  ano  e  a  movimentação  financeira  referente  ao mês de
agosto.  O  Conselho  faz  exposições  do  atual  cenário  da  FUNASG  e  a  presidente  da
Fundação compartilha sua preocupação com o reduzido quadro de servidores nas diversas
especialidades médicas. Faz considerações ao fato de que não houve procura para algumas
especialidades no último concurso e ainda que procurou o Secretário de Saúde solicitando
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cessão de especialistas, obtendo o retorno de que as especialidades apontadas também são
carentes na Saúde. Segue ressaltando a necessidade de aumento no quadro de médicos e,
considerando  o  parecer  da Assessoria  Jurídica  da  FUNASG,  o  Presidente  do  CONGES
orienta quanto à necessidade de oficiar o Chefe do Executivo sobre o tema, uma vez que
não  há  dotação  orçamentária  para  um  novo  concurso  e  que,  em  virtude  da  atual
remuneração,  a procura fica comprometida e o CONGES delibera favorável ao sugerido.
Apresenta o processo número 378/2018, onde houve a recusa por parte de uma servidora,
sem qualquer motivação, quanto a sua participação para realização da sindicância que trata
o processo citado, desta forma, o conselho delibera no sentido que a servidora não pode
recusar determinação da Presidente, salvo nas hipóteses previstas em Lei. Quanto a questão
da contestação de algumas faturas da ENEL feitas pela FUNASG, a presidente esclarece
que, de acordo com o processo 255/2018, a concessionária fez as verificações e atestou que
as faturas estão compatíveis com o consumo. Informa quanto à finalização da formalização
da  adesão  ao sistema E-cidade,  o  qual  será  licitado  pelo  município  sem custos  para  a
FUNASG. Quanto à mudança da sede da fundação, esclarece que as obras de estruturação
estão em fase final, sendo tramitados os procedimentos para compra de bens para as novas
instalações, tendo em vista que a maioria do mobiliário é pertencente ao imóvel atualmente
locado. Por fim esta Presidente solicita resposta quanto a solicitação de parecer feita através
do Ofício 121/2018/FUNASG, tendo o presidente se comprometido a providenciar a citada
resposta.

Em seguida, fica deliberada a realização da reunião ordinária para o dia 03 de
outubro de 2018, às 17 h. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONGES encerrou a
reunião  às  18  h  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 Filho

Procurador do Município

Presidente do CONGES
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