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O Presidente do CONGES/FUNASG, Senhor Luiz  Tubenchlak Filho inicia  a
sessão com a leitura da ata da reunião ordinária datada de oito de outubro de
2019, tendo sido aprovada por unanimidade, deixando a palavra aberta,  na
oportunidade a Presidente da FUNASG, Senhora Claudia Tarouquella da Silva
Brandão reitera a cobrança quanto à resposta ao ofício nº 171/PRES/FUNASG/
2019, que trata da questão do pagamento da insalubridade e sua abrangência.
e também relativa ao reajuste salarial dos servidores da direta e ainda quanto à
necessidade de solucionar a questão dos bens patrimoniais de propriedade do
IPASG que se encontram na FUNASG. Informa que foi  efetuado o repasse
relativo ao mês de junho. Que foram firmados os contratos com as empresas
Cemi diagnóstico ltda, Ultra-sonografia Dr. Perlingeiro de Mello Eire li e Serviço
Radiológico Gonçalense Ltda para prestar serviços no segmento de imagem
Quanto  ao chamamento  público para especialidades médicas e fisioterapia,
informa que houve inúmeros interessados para a especialidade de fisioterapia,
cuja área há somente uma vaga e que para a área médica, houve apenas o
recebimento de propostas relativas 03 (três) interessados e, desta forma, se faz
necessária à prorrogação do prazo de encerramento do chamamento público.
Quanto  aos  bens  móveis  de  propriedade  da  empresa  Taxi  Livre  que  se
encontram  no  imóvel  anteriormente  locado  pela  FUNASG,  o  advogado  da
Ecomar contatou a FUNASG apresentando a proposta com a liberação dos
móveis  e  a  entrega  do  imóvel  nas  condições  contratuais  firmadas,  dando
prosseguimento ao processo judicial. Foi aprovada, pela Câmara Municipal de
São Gonçalo, a alteração da lei 375/2011, que incluiu a descrição dos cargos
da  FUNASG.  Quanto  a  mensagem  de  alteração  da  lei  388/2011,  houve
aprovação com relação aos cinco cargos não previstos na citada lei. Houve o
encaminhamento ao M.P. da resposta ao ofício 470/2019/2PJTCSG.



Em seguida, fica deliberada a realização da reunião ordinária para o dia 05 de
novembro de 2019, às 17h, conforme calendário anual de reuniões. 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


