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CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião Extraordinária 

                                                                          Ano 2015 

Data:  15 de abril de 2015 

Horário  9h30min – Convocação. 

Local: Sala da Presidência da FUNASG 

Conselheiros presentes: 

Marcos Vinícius Fonseca Gonçalves, matrícula 21.209 - (Presidente do CONGES/FUNASG); 

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: Marcus Vinicius Barros da Silva - matrícula 40.107 Assessor Chefe de Controle Interno e 

Ana Carla Teixeira de Carvalho Bastos – Diretora de Assistência à Saúde e Convênios. 

Pautas do dia: 

1- Concurso Público; 
2- Dedetização do prédio e atendimento médico; 
3- Termo de Cooperação Técnica;  
4- Visita ao prédio para estudo quanto à futura locação de imóvel para instalação da sede 

da FUNASG. 
 
           O Presidente do CONGES/FUNASG, Senhor Marcos Vinícius, inicia a sessão com a leitura da 
ata anterior datada de 08/04/2015, após a leitura, deixa a palavra aberta aos demais conselheiros. 
Com a palavra, a Presidente da FUNASG, Senhora Alice Maria Saldanha Tamborindeguy, explana 
sobre a necessidade de administrar o atendimento médico com perspicácia e sensibilidade em virtude 
das mudanças que ocorrerão em face da futura nomeação dos novos concursados, compatibilizando-
os com os contratados/comissionados, atendendo ao TAC – Termo de Acordo e Conduta do 
Ministério público. Na sequência, informa que contatou o Comandante da Guarda Municipal com 
relação à solicitação de um guarda, feita através do ofício 04/CONGES/2015, e o mesmo informou 
que atenderá ao seu pedido; Que irá se reunir com o Secretário Municipal de Controle interno para 
verificar a possibilidade de implantação do sistema de informática contratado pelo Município, visando 
desenvolver um programa que permita a marcação de consultas via web; Que irá encaminhar ofício à 
Subsecretária de Compras para solicitar a indicação de um funcionário efetivo para compor a 
Comissão de Licitação da FUNASG, considerando que o término do contrato com a empresa 
prestadora de serviços de limpeza, está previsto para agosto de 2015; Que oficiou o Clube dos 
Diretores Lojistas objetivando firmar convênios que beneficiem                                                                                                                                                                                                           
os usuários da FUNASG.  Feitas as considerações, passamos à pauta do dia:  
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Item 1- Concurso Público; 
 
A Presidente da FUNASG, Senhora Alice Maria Saldanha Tamborindeguy, informa que será feita a 
convocação imediata dos aprovados no concurso público. 
 
 
Item 2- Dedetização do prédio e atendimento médico; 
 
A Presidente da FUNASG, Senhora Alice Maria Saldanha Tamborindeguy, convida para participar da 
sessão a Senhora Ana Carla - Diretora de Assistência à Saúde e Convênios, a fim de informar quanto 
ao processo de dedetização e atendimento médico, com a palavra a servidora informa que o 
processo administrativo que trata da dedetização se encontra na Gerência de administração e que 
até o dia 17 de abril de 2015 será definida uma empresa para a prestação do referido serviço. Após, 
informa que as especialidades de maior urgência para o atendimento médico hoje são: Ortopedista, 
clínica médica, endocrinologista, geriatria e otorrino. 
 
Item 3- Termo de Cooperação técnica; 
 
O Presidente do CONGES, Senhor Marcus Vinicius, sugere um termo de cooperação técnica entre o 
Município de São Gonçalo e a FUNASG, para cessão de profissionais, nas especialidades em que 
não houve candidatos interessados no concurso público. 
 
Item 4- Visita ao prédio para estudo quanto à futura locação de imóvel para instalação da sede da 
FUNASG. 
 
Os membros do conselho visitam prédio situado à Rua Coronel Serrado, nº 1560, para conhecer as 
instalações e analisarem a viabilidade de locação do imóvel, para instalação da FUNASG. 
 
              Em seguida, fica deliberada a antecipação da reunião ordinária para o dia 06 de maio de 
2015 às 09h30min, com as seguintes pautas: Inventário dos Bens Móveis e Concurso Público. 

Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente do CONGES encerrou a reunião às 13h00min, da 

qual eu Jacqueline Aparecida Ribeiro Ferreira – representante dos servidores efetivos, lavrei a 

presente ata, que será assinada pelos Conselheiros presentes. 

Marcos Vinícius Fonseca Gonçalves 

Matrícula 21.209 

Presidente do CONGES/FUNASG 

Portaria 06/PGM/2014 

 

 


