
 CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião Extraordinária  

Ano 2016 

Data:  23 de agosto de 2016 

Horário:  Inicio: 11 h  

Local: Sala de Reuniões da FUNASG 

 

Conselheiros presentes: 

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

Alice Maria Saldanha Tamborindeguy – Presidente da FUNASG; 

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; 

Carlos Edmar de Souza Licurgo, matrícula 11.123 – Representante dos servidores efetivos; 

Convidado:Domingos Sávio Christo – Vice Presidente 

A Presidente do CONGES/FUNASG, Senhora Roberta Novelli Domingues Vieira Lima, 
designada através da Portaria 11/PGM/2015, inicia a sessão com a leitura da ata da reunião 
ordinária datada de 11/08/2016 e aprovada por unanimidade. Após, questiona a Presidência 
da FUNASG quanto ao repasse da última parcela referente ao exercício de 2015, oriundo 
do processo administrativo nº 45.938/2015 e na oportunidade é informada pela Presidência 
da FUNASG que o referido repasse não foi efetivado, deixando a palavra aberta aos demais 
conselheiros. Com a palavra aberta o conselheiro Senhor Carlos Edmar, sugere que: seja 
solicitado o inteiro teor do referido processo e todos os demais corroboram com a sugestão, 
questionada quanto ao repasse referente ao mês de julho, a Presidência da FUNASG, 
informa que ainda não foi efetivado, após é sugerido pelo Conselheiro Carlos Edmar, que a 
Presidente do CONGES e a Presidente da Fundação Senhora Alice Maria 
SaldanhaTamborindeguy, se reúna com o Secretário de Administração para 
esclarecimentos quanto ao teor do  ofício 11/2016, Questiona ainda, quanto ao inicio das 
avaliações da Comissão de Insalubridade e é informada pela Presidente da FUNASG que: 
foram encaminhados os processos a Comissão para serem avaliadas, e feitas às devidas 
considerações e explanações. 

  

Em seguida, fica deliberada a realização da reunião ordinária para o dia 13 de setembro de 
2016, às11 h, conforme calendário anual de reuniões ordinárias. 



Nada mais havendo a tratar, a Presidente do CONGES encerrou a reunião às 13h da 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 

 


