
 
CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG

Ata da Reunião Extraordinária

Ano 2019

Data: 25 de junho 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  -  Presidente  do
CONGES, inicia a sessão com a leitura da ata da reunião ordinária datada de seis de junho
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
solicitação do membro do CONFIS senhor Maurício Luiz Monteiro de Jesus matrícula 20.310
quanto ao seu pedido de desligamento por já integrar outra comissão,  sendo substituído
pelo servidor Hebert Hir Pinto matrícula 22.419. Convidada a participar de reunião no Abrigo
Cristo Redentor, onde são realizadas as atividades do Projeto FUNASG e na oportunidade foi
esclarecido ao novo Presidente daquela Instituição que o projeto se estende aos idosos do
abrigo e as atividades incluem o projeto de educação continuada e medicina preventiva, com
a programação de palestras e atividades sócio educativas. Quanto ao horário dos servidores
da FUNASG,  esclarece que foi  dada ciência  aos médicos  e  aos demais  servidores  que
integram o quadro de que a carga horária prevista na lei deve ser cumprida de forma integral
e cientifica ao conselho quanto à informação ao Ministério Público da implantação do ponto
eletrônico.  Informa  que  02  (dois)  médicos  solicitaram  licença  sem  vencimentos,  sendo
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consultada à ASJUR quanto à referida solicitação, tendo a mesma emitido parecer com a
possibilidade de  indeferimento tendo em vista o quadro reduzido de médicos e que a licença
passa por  critérios  de conveniência  e  oportunidade  em prol  do  bem do serviço  público.
Apresenta  ao  conselho  a  necessidade  de  aquisição  de  um  automóvel  zero  km  para
Fundação tendo em vista que o atual ser um veículo de 2010 e estar com quase 200.000 km
rodados.  A  última  manutenção  teve  um  custo  elevado,  o  que  se  torna  oneroso  para  a
FUNASG.  O  conselho  delibera  favorável  e  levanta  a  possibilidade  de  ser  feita  locação,
conforme conduta já adotada por algumas secretarias da Administração Direta. Apresenta
aos conselheiros planilha financeira do mês de abril. Informa que a licitação para a aquisição
de um sistema de gestão de software será no dia seguinte, 26.07. Quanto a participação do
Dr. Luiz Tubenchlak na reunião extraordinária do mês de maio, ocorrida no dia 21.05, a srª
Claudia  esclarece  que houve a  participação  dele  como presidente  da sessão,  embora o
mesmo tenha avisado que não faria jus ao recebimento de jeton, por ainda estar ativo no
CONSAD.  A conselheira  Roseli  indagou  se já  foi  iniciada  a  procura  de um imóvel  para
aquisição, conforme aprovação do CONGES na reunião ordinária de Junho e foi informado
pela Srª Claudia que a busca se dará após instauração de processo administrativo com ata
da aprovação do Conselho Gestor, datada de 06.06.2019, ainda pendente.

Em seguida, fica deliberada a realização da reunião ordinária para o dia 08 de Julho 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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