
CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG

Ata da Reunião Extraordinária

Ano 2020

Data: 30 de abril de 2020

Horário: Início 16:30 h

Local: Conforme Portaria 16/2020/PRES/FUNASG
e nos termos do Decreto Municipal de 99/2020, a presente sessão, foi realizada
mediante tecnologias de informação e comunicação através da plataforma 
Zoom Meeting.

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 e;

Fernando José Cardoso, matrícula 14.464; 

O Presidente do CONGES/FUNASG, Senhor Luiz  Tubenchlak Filho inicia  a
sessão com a leitura da ata da reunião ordinária datada de vinte e oito de abril
de 2020, tendo sido aprovada por unanimidade, deixando a palavra aberta, Na
oportunidade,  o  conselheiro  Fernando  trouxe  ao  conselho  a  questão  do
desconto no valor da locação e taxas condominiais do imóvel onde funciona a
sede  da  FUNASG,  sendo  informado  pela  administração  do  shopping  que
haverá posicionamento na próxima semana quanto ao percentual de desconto
concedido na negociação do aluguel  e encargos das taxas condominiais.  A
presidente  da  FUNASG,  senhora  Claudia,  informa  que  o  Conselho  Fiscal
considerou muito positivo o projeto de tele atendimento e ainda informa que
todas  as  tratativas  operacionais  estão  sendo  abordadas,  a  fim de  que  se
resguarde  a  integridade  de  todos  os  servidores  que  irão  dar  suporte  aos
atendimentos  oferecidos  através  do  projeto  de  telemedicina.  Esclarece  que
haverá sempre um servidor de plantão para dar suporte aos atendimentos e
outro  na  supervisão,  minimizando  possíveis  impactos  no  projeto.  Houve  a
prorrogação da suspensão do prazo de atendimento ao público da FUNASG,
através da Portaria 18/FUNASG/2020, até o dia 11 de Maio de 2020,  seguindo
o  Decreto  do  Executivo.  Haverá  a  recondução  de  dois  dos  membros  do
Conselho Fiscal. Por fim, informa quanto à  publicidade do edital do processo
seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais para atuarem
na área de serviços gerais da FUNASG tendo em vista a  excepcionalidade
momentânea, visto já existir processo de licitação em curso.  



Feitas as considerações. Em seguida, fica deliberada a realização da reunião
ordinária para o dia  11 de maio de 2020, às 17h, conforme deliberação. Nada
mais havendo a tratar, o Presidente do CONGES encerrou a reunião às 17h e
15 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
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