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  CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião Ordinária  

              Ano 2016 

Data:  13 de setembro de 2016 

Horário:  Início: 11 h e 40 minutos. 

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; 

Convidados:Domingos Sávio Christo – Vice Presidente 

                    Marcos Vinicius Barros da Silva – Assessor Chefe Jurídico 

A Presidente do CONGES/FUNASG, Senhora Roberta Novelli Domingues Vieira Lima, 
designada através da Portaria 11/PGM/2015, inicia a sessão lendo a ata anterior, aprovada 
por unanimidade, após esta Presidente entrega aos Conselheiros a tabela recebida da 
Secretaria Municipal de Administração em resposta ao ofício 11/CONGES/2016, com os 
valores da folha de pagamento dos servidores efetivos do ano de 2015, deixando a palavra 
aberta aos demais conselheiros e na oportunidade debatem sobre a referida tabela e 
constatam a princípio que o valor repassado está à menor, desta forma os membros são 
unânimes em deliberar favoráveis em oficiar a Secretaria de Fazenda solicitando que o 
repasse financeiro seja, de no mínimo, 1,5% sobre o total da folha de pagamento do 
exercício anterior, independente da variação da receita municipal, e ainda estes 
conselheiros registram que conforme informado pelo Vice Presidente da FUNASG Senhor 
Domingos Sávio Christo, até a presente data não houve os repasses referentes aos meses 
de julho e agosto; Na seqüencia entrega aos conselheiros o relatório da Comissão de 
estágio probatório e o relatório das atividades do Projeto FUNASG +, conforme solicitado em 
sessões anteriores, procede ainda com a entrega da formalização do pedido de renúncia do 
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membro inato Senhor Carlos Edmar de Souza Licurgo a contar de 31 de agosto de 2016, e 
informa que procederá a publicidade do ato, passando a palavra a Presidente da FUNASG 
que na oportunidade, informa que: Solicitou a designação da Comissão de inquérito e 
processo administrativo disciplinar da Administração direta, para exercer suas funções no 
FUNASG, e ainda cientifica aos conselheiros que solicitou ao Departamento de Saúde 
Ocupacional avaliar novamente uma servidora, face aos constantes afastamentos da 
mesma para tratamentos de saúde, sendo que a Diretora do departamento se recusou a 
realizar nova avaliação, assim sendo foi encaminhado ofício a Secretaria de Administração 
para que providências sejam tomadas, este Conselho diante das informações, se pronuncia 
no sentido que seja reiterada a solicitação tendo em vista que os servidores estão em 
estágio probatório, e que sejam normatizados os procedimentos para afastamentos dos 
servidores. Feitas as devidas considerações. 

Em seguida, fica deliberada a realização da reunião extraordinária para o dia 29 de 
setembro de 2016, às 11 h. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do CONGES encerrou a reunião às 13h e 10 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 

 


