
CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG

Ata da Reunião Extraordinária

Ano 2019

Data: 24 de setembro 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 inicia a sessão
com a leitura da ata da reunião ordinária datada de dez de setembro de 2019, tendo
sido  aprovada  por  unanimidade,  deixando  a  palavra  aberta,  na  oportunidade  a
Presidente da FUNASG, Senhora Claudia Tarouquella da Silva Brandão, informa que
a servidora Vaneska dos Reis Vasconcelos solicitou o desligamento da Comissão de
licitações. Em resposta a solicitação dos membros do CONGES para participação do
senhor Diego de Aguiar, vice presidente e diretor financeiro, nesta sessão a fim de
explanar  quanto  à  melhor  alocação  para  as  aplicações  financeiras,  o  mesmo
informou que por motivos pessoais não foi possível seu comparecimento na sessão,
ficando remarcada sua presença para próxima sessão. No momento a FUNASG está
sem  contrato  de  serviços  de  imagem,  tendo  em  vista  que  as  empresas  que
manifestaram  interesseem  participar  dos  1º  e  2º  Editais  de  chamamentosnão
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atenderam aos requisitos e tiveram seus pedidosindeferidos, desta forma, foi feito o
3º chamamento público que se encontra em curso. Houve a inauguração da nova
sede da FUNASG.  Traz ao conselho comunicado interno da Comissão especial de
atualização da legislação da FUNASG no qual questiona sobre a possibilidade de
existir algum documento que oficialize a vinculação da Fundação a alguma Secretaria
da administração direta. Apresenta a proposta de acordo entre as partes sugeridas
pela empresa Taxi Livre com relação aos bens móveis, sendo a mesma aprovada
pelos membros como a melhor opção para saneamento da situação. Houve o Edital
de  processo  seletivo  simplificado  nº  01/2019  para  contratação  temporária  –
emergencial  de profissionais para atuarem na FUNASG, até que as vagas sejam
ocupadas  pelos  aprovados  no  concurso  publico  previsto  para  breve.Após  a
conselheira Jacqueline questiona a Presidente, quanto ao procedimento de doação
de bens feito por esta Presidente a Fundação. Por fim, reitera a solicitação feita ao
IPASG  com  relação  à  destinação  dos  bens  inservíveis  que  se  encontram  na
FUNASG, sendo informada pela conselheira Jacqueline que foi instituída Comissão
no âmbito do IPASG, de contabilização de bens móveis para baixa e alienação, que
tratará da questão. 
Em seguida,  fica deliberada a realização da reunião ordinária  para o  dia  oito  de
outubro  de  2019,  às  17  h,  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
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