
CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG

Ata da Reunião Extraordinária

Ano 2020

Data: 27 de fevereiro de 2020

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;

O Presidente do CONGES/FUNASG, Senhor Luiz  Tubenchlak Filho inicia  a
sessão com a leitura da ata da reunião ordinária datada de seis  de fevereiro de
2020,  tendo  sido  aprovada  por  unanimidade.  Na  sequência, informa que  a
conselheira Maria da Glória Lessa da Silva e Silva solicitou o seu desligamento
do Conselho por motivos particulares e, desta forma, a vaga será substituída
com a indicação da Presidente da Funasg. Após deixa a palavra aberta, na
oportunidade a Presidente da FUNASG, Senhora Claudia Tarouquella da Silva
Brandão informa que  a FUNASG realizou, em suas dependências, uma ação
de  vacinação contra o sarampo imunizando em torno de 130 servidores da
FUNASG, da FMS e da Secretaria de Saúde. A Comissão de Plano de Cargos
e  Salários  deu  início  aos  trabalhos,  sendo  solicitado  pela  presidente  da
FUNASG  a  conselheira  Roseli,  o  nome  dos  membros  que  compõem  a
Comissão  da  Administração  Direta  objetivando que seja  feita  troca  de
informações,  experiências e  atualização  quanto  ao  estudo  do  PCCS  do
município.  Comunica  a  posse  de dois  novos  servidores  aos  quadros  da
Fundação.

Feitas as considerações. Em seguida, fica deliberada a realização da reunião
ordinária para o dia quatro de março de 2020, às 17h, conforme deliberação.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONGES encerrou a reunião às
18h  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

Procurador do Município

Presidente do CONGES


