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 CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião Extraordinária  

Ano 2016 

Data:  22 de dezembro de 2016 

Horário:  Início: 11 h 

Local: Sala de Reuniões da FUNASG 

 

Conselheiros presentes: 

Roberta Novelli Domingues Vieira Lima - Presidente do CONGES - Matrícula 21.734; 

Marcus Vinícius Barros da Silva, matrícula 40.169 – Suplente de Alice Maria Saldanha 

Tamborindeguy, conforme Portaria PRES nº 020/2016 publicada em 29 de setembro de 

2016; 

Daniele Santa’Anna Rego da Silva, matrícula 18.844 - Representante dos servidores 
efetivos, nomeada através da Portaria nº 01/2016/CONGES/FUNASG/2016 publicada em 11 
de outubro de 2016; 

Jacqueline Aparecida Ribeiro Ferreira, matrícula 16.521 – Representante dos servidores 
efetivos; 

Herta da Silva Mendonça, matrícula 14.984 - Representante dos servidores efetivos; 

Roseli de Paula Santos, matrícula 17.711 – Representante dos servidores efetivos; 

Convidado: Domingos Sávio Christo – Vice Presidente 

Pautas: 

1- Encaminhamento de expediente quanto à ausência de repasses conforme previsto 
na Lei 375/2011, ao Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado. 

2- Calendário de reuniões ordinárias. 

Considerando a ausência da Presidente da FUNASG na presente sessão, fica consignada 
convocação do Senhor Marcus Vinícius Barros da Silva, matrícula 40.169 – Suplente de 
Alice Maria Saldanha Tamborindeguy, conforme Portaria PRES nº 020/2016 publicada em 
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29 de setembro de 2016 a participar da presente sessão, assim sendo; Inicia-se a sessão 
com a leitura da ata da reunião ordinária datada de 13/12/2016 e aprovada por 
unanimidade.Após,considerando o consenso entre os conselheiros a Presidente Senhora 
Roberta Novelli Domingues Vieira Lima, passa aos questionamentos quais sejam:Houve o 
pagamento dos encargos sociais ? E em resposta o Senhor Domingos Sávio Christo,informa 
que estará oficiando a Secretaria de Fazenda e ao Chefe do executivo, conforme minuta 
apresentada a este Conselho, cópia anexa, ressaltando as obrigações previstas para 
pagamento até o encerramento do exercício fiscal, importante ressaltar que as obrigações 
fiscais e previdenciárias estão em atraso em virtude do não repasse.Na oportunidade 
informa que foi protocolado no Ministério Público o ofício nº 182/16/FUNASG, conforme 
deliberado na sessão anterior; Foi questionado ainda quanto aos trabalhos desenvolvidos 
pela Comissão Especial responsável para promover a baixa de Bens inservíveis 
patrimoniados no inventário da FUNASG, e em resposta este Conselho recebeu o relatório 
final da referida comissão, bem como, relatório dos Bens inservíveis; Quanto ao relatório de 
Bens patrimoniais, informa que seja apresentado, na próxima sessão, o fechamento do 
relatório, tendo em vista o encerramento do exercício.Feitas as devidas considerações, 
passamos as pautas do dia: 

Item 1- Encaminhamento de expediente quanto à ausência de repasses conforme 
previsto na Lei 375/2011, ao Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado. 

O Conselho gestor delibera, de forma majoritária, no sentido de sugerir a FUNASG 
que informe ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público que não foi 
cumprido o que preceitua o artigo 7º inciso I, da Lei  nº 375/2011, ressaltando que o 
Conselheiro suplente Marcus Vinicius Barros da Silva, se absteve de votar nesta 
questão por ser  Chefe jurídico da FUNASG e entender que há conflitos de interesses. 

Item 2- Calendário de reuniões ordinárias.Calendário de reuniões ordinárias. 

O Conselho é unânime em deliberar favoráveis as seguintes datas para as reuniões 
ordinárias do ano de 2017: 
17/01,14/02,14/03,11/04,09/05,13/06,11/07,08/08,12/09,10/10,07/11 e 05/12/2017 às 10 h. 

Em seguida, fica deliberada a realização da reunião ordinária para o dia 17 janeiro de 2017, 
às10 h, conforme calendário anual de reuniões ordinárias. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do CONGES encerrou a reunião às 13hda qual eu 
Jacqueline Aparecida Ribeiro Ferreira – representante dos servidores efetivos, lavrei a 
presente ata, que será assinada pelos Conselheiros presentes. 

Roberta Novelli Domingues Vieira Lima 

Presidente do CONGES- Portaria 11/PGM/GAB/2015 

Matrícula 21.734 
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