
 
CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG

Ata da Reunião Extraordinária

Ano 2019

Data: 30 de julho 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 oito de julho 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  foi
recebido ofício do Ministério Público solicitando a apresentação das folhas de ponto,
grade  de  atendimentos  com  horários  e  produtividade  dos  médicos  e  ainda  a
solicitação do quantitativo  de candidatos  convocados do último concurso público.
Houve a homologação do pregão eletrônico nº 28/2019, cujo objeto é a contratação
de  empresa  especializada  na locação  de  software  de  gestão  pública  de sistema
contábil,  financeiro,  folha  de  pagamento,  patrimônio/almoxarifado,  transparência  e
protocolo  da  FUNASG,  bem  como  a  prestação  de  serviços  de  migração,
implementação, treinamento, suporte e manutenção  contínua por doze meses, em
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favor da empresa E & L produções de software LTDA. Houve a reabertura do edital
de  credenciamento  nº  02/2019  conforme  edital  publicado  em  26  de  julho  para
prosseguimento  do  feito.  A  comissão  de  concurso  está  com o  procedimento  em
andamento  e  nesta  fase  encontra-se  em  cotação  de  tarifas  bancárias  conforme
parecer da PGM.  Está em tramitação o estudo de alteração da Lei de criação da
Funasg e, na oportunidade, o presidente do Conges, Senhor Luiz Tubenchlak Filho,
sugere que seja feita a alteração pontual nos dispositivos da Lei com atualização dos
itens em discrepância. A Comissão de Licitação está realizando os procedimentos
licitatórios  e, assim sendo, a conselheira Jacqueline sugere que os procedimentos
sejam feitos no sistema de compras governamentais COMPRASNET, tendo em vista
que a Funasg já aderiu ao sistema sob a UASG 927430. 

Em seguida, fica deliberada a realização da reunião ordinária  para o dia seis  de
agosto 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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