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 CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião Ordinária  

                                                                          Ano 2015 

Data:  11de novembro de 2015 

Horário:  Inicio: 10 h e 50 min. 

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; 

Convidados:Domingos Sávio Christo – Assessor Chefe de Gestão e Avaliação dos 
Sistemas, Rodolfo Gouvea Campos - Gerente de Administração, Carla Andrea Reis Couto – 
Chefe da Divisão de Almoxarifado e José Ricardo de Abreu Navega – Vice-Presidente da 
FUNASG 

Pauta: 

1- Solicitação ao Conselho Fiscal de parecer quanto aos recursos financeiros da 
FUNASG, considerando a Lei 375/2011. 

A Presidente do CONGES/FUNASG, Senhora Roberta Novelli Domingues Vieira Lima, 
designada através da Portaria 11/PGM/2015, inicia a sessão apresentando-se aos demais 
Conselheiros eprocede a leitura da ata da reunião extraordináriadatada de 27/10/2015, 
deixando a palavra aberta aos demais. Com a palavra, a Presidente da FUNASG, Senhora 
Alice Maria Saldanha Tamborindeguy,convida os servidores Rodolfo Gouvea Campos e 
Carla Andrea Reis Coutoa participarem da sessão e divulgarem o trabalho que está sendo 
desenvolvido pela Comissão de Inventário de Bens da FUNASG. Com a palavra os 
servidores informam que estão em andamento os trabalhos da referida Comissão. Após, os 
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Conselheiros expõem suas preocupações quanto ao orçamento da FUNASG, tendo em 
vista a implantação do sistema de marcação de consulta online, o que possivelmente 
ocasionará aumento no quantitativo de atendimento médico ambulatorial, acarretando 
elevação nosvalores das despesas com exames complementares, gerando uma 
necessidade de ampliar as cotas das clínicas já credenciadas ou até mesmo abertura de 
novos credenciamentos para atender à demanda, objetivando a adequação à nova realidade 
ambulatorial da FUNASG.Sendo assim,o Conselho Gestor define quea Secretaria de 
Fazenda do Município será oficiada para informar o total da folha de pagamento do 
Município, que é a base de cálculo para apurar o valor do repasse à FUNASG,considerando 
o previsto no art. 7º da Lei 375/2011, Após as devidas considerações, passamos à pauta do 
dia: 

 

Item 1- Solicitação ao Conselho Fiscal de parecer quanto aos recursos financeiros da 
FUNASG, considerando a Lei 375/2011. 

Preliminarmente os Conselheiros decidem não solicitar ao Conselho fiscal parecer quanto 
aos recursos financeiros da FUNASG e deliberam em sua maioria, solicitar através de ofício 
ao Conselho Fiscal que seja emitido na próxima reunião daquele Conselho, parecer quanto 
à prestação de contas relativa ao ano de 2014. 

Em seguida, fica deliberada a realização da reunião extraordinária para o dia 19 de 
novembro de 2015, às 09h30min, com as seguintes pautas: Demonstrativos contábeis, 
estatística do atendimento médico aos servidores ativos, inativos e pensionistas, 
faturamento das clínicas conveniadas e a capacitação de novos concursados, incluindo 
projetos de treinamento para o aperfeiçoamento técnico dos servidores.  
 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do CONGES encerrou a reunião às 12h e 40 min. 
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 

 


