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CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

 

 

Ata da Reunião Extraordinária 

Ano 2019 

Data: 21 de maio de 2019 

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 - na qualidade de 
substituto do Presidente do CONGES, inicia a sessão com a leitura da ata da reunião 
ordinária datada de sete de maio de 2019, tendo sido aprovada por unanimidade, deixando 
a palavra aberta, na oportunidade a Presidente da FUNASG, Senhora Claudia Tarouquella 
da Silva Brandão, informa quanto à estatística de atendimentos dos meses de janeiro a abril 
e apresenta planilha elaborada pela área técnica. Após informa quanto às solicitações do 
Ministério Público e dá ciência quanto às contratações para prestação de serviços 
ambulatoriais com as empresas Centro Gonçalense de Patologia, Laboratório Positivo e 
Sobral laboratório de análises clínicas. Informa quanto a marcação para o dia 03/06/2019  
do certame licitatório para contratação de empresa especializada em locação de software de 
gestão pública; Em virtude da campanha oficial de vacinação contra a Influenza, a srª 
Claudia diz que o departamento de enfermagem da FUNASG aderiu à campanha e ofereceu 
a todos servidores da FUNASG e da Secretaria de Saúde e que irá fazer uma ação de 
vacinação junto a toda a guarda municipal. Relata que foi procurada pelo MKT da direta e 
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acordaram em fazer um layout na entrada da área de atendimento da FUNASG e Secretaria 
de Saúde para melhorar a identificação destas áreas junto ao público alvo. Aborda também 
a questão da sala de esterelização, visto que apresenta problemas estruturais e se trata de 
uma pendência a ser resolvida pelo shopping, pois decorre das obras de adaptações feitas 
pelos proprietários. Por fim, informa que houve a publicidade do Edital de processo seletivo 
simplificado para contratação de profissionais auxiliares de serviços gerais/limpeza para 
atuarem na Funasg. Em seguida, fica deliberada a realização da reunião ordinária para o dia 
06 de junho de 2019, às 17 h, conforme calendário anual de reuniões. Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente do CONGES encerrou a reunião às 19h, da qual eu, Jacqueline 
Aparecida Ribeiro Ferreira, representante dos servidores efetivos, lavrei a presente ata, que 
será assinada pelos Conselheiros presentes. 

 

 

 

Luiz Tubenchlak 

Subprocurador do Município 

Presidente do CONGES 

 
 

 

 


