
CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG

Ata da Reunião Extraordinária

Ano 2019

Data: 27 de novembro de 2019

Horário: Início 16 h e 30 minutos 

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 oito de novembrode
2019, tendo sido aprovada por unanimidade, deixando a palavra aberta,  na
oportunidade,  a  Conselheira  Jacqueline  questiona  a  Presidente  da
FUNASGPresidente  da  FUNASG,  Senhora  Claudia  Tarouquella  da  Silva
Brandão,se  haverá  aumento  para  os  servidores  efetivos  da  FUNASG,  em
resposta ao questionamento, o Presidente do CONGES informa que o reajuste
foi  aprovado pela Câmara dos Vereadores, sendo aguardada a remessa ao
Executivo para posterior publicação no D.O. Na sequência, a Presidente da
FUNASG, Senhora Claudia Tarouquella da Silva Brandão, informa quanto à
entrega do material solicitado pelo IPASGatravés do Ofícionº 357/2019,no qual
solicita o resgate da caixa padrão nº 140, contendo caixas 2/2 de filme 0103 e
caixa 1/2 e 2/2 de filme 104, localizadas no galpão da SEMED, na oportunidade
informam que foi recepcionada a comunicação interna nº 037/2019/DAAna qual
relata as condições em que se encontram armazenadas as 252 caixas padrões
(quantitativo físico localizado até 11/11/2019) sendo demonstrado que não há
condições das mesmas estarem guardadas naquele local, sendo corroborada a
informação  pela  conselheira  Jacqueline,  tendo  em  vista  visita  ao  referido
galpão. Quanto ao Ofício nº 188/PRES/FUNASG/2019 remetido à SEMAD, no
qual “solicita orientações de como proceder com os descontos relativos aos
encargos previdenciários e de imposto de renda de todos os valores pagos a
titulo de jeton”, tendo em vista o preenchimento da DIR (Declaração de Imposto
de Renda) e considerando que houve desconto de IR em parte do pagamento
deste  exercício,  sendo  cessado  o  desconto  pelo  fato  da  verba  ter  sido
classificada como indenizatória, destacando na oportunidade que será feito o
acerto no desconto previdenciário dos servidores que foram descontados sob a
verba de jeton. Foi solicitado por esta Presidente reconsideração quanto ao



indeferimento  dos  pedidos  de  enquadramento  de  nível  e  qualificação
profissional, sendo esclarecido pela SEMAD, que não houve acolhimento ao
pedido de reconsideração visto que o prazo para requerer encerrou-se antes
da alteração da lei ser sancionada pelo prefeito, que ocorreu em 09/11/2019.
Entrega aos conselheiros o relatório financeiro referente ao mês de outubro.
Por fim, solicita ao conselho, em especial  ao Presidente, o fornecimento de
orientações de gestão sobre o ano eleitoral vindouro, tendo o mesmo entregue
o relatório com as devidas orientações.  
Em seguida, fica deliberada a realização da reunião ordinária para o dia 04 de
dezembro 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


