
 CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião Ordinária  

 

                                                                          Ano 
2016 

Data:   16 de fevereiro de 2016

Horário:   16h e 10 min. – Convocação.

Local:  Sala da Presidência 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. 

Pautas:  

1 - Marcação de Consultas “on line”; 

2 - repasse anual de verbas; 

3 - convocação de concursados. 

 

A Presidente do CONGES/FUNASG, Senhora Roberta Novelli Domingues Vieira Lima, 
inicia a sessão com a leitura da ata anterior datada de 27/01/2016, deixando a palavra 
aberta aos demais. Com a palavra, a Presidente da FUNASG, Senhora Alice Maria 
Saldanha Tamborindeguy, informa que o Decreto de criação de cargos da FUNASG, 
precisa com urgência ser reformulado, bem como alteração no organograma, tendo 
em vista a existência de cargos que até a presente data não foram ocupados e a 
necessidade de criação de novos para melhor atender as atividades funcionais, 
proporcionando mais eficácia nas tarefas diariamente desempenhadas. A Presidente 
da FUNASG propõe ao Conselho estudos para viabilizar a alteração do Decreto; a 



Presidente da FUNASG, informa aos Conselheiros que foi publicada no Diário Oficial 
do Município “Jornal O São Gonçalo”, no dia 02 de fevereiro de 2016 a Portaria 
nº001/2016 que constitui a Comissão de Estágio Probatório; informa ainda, que em 
reunião com a Coordenação do Projeto FUNASG + , apesar de ter sido uma reunião 
amistosa, os membros comunicaram que não irão continuar a frente do projeto, 
deixando claro que ficariam por mais um período de 30 dias, para que a Presidente 
tenha tempo hábil para nova formação, Após as devidas considerações passamos a 
pauta  do dia: 
 
1- Marcação de Consultas “on line”; 
 

A Presidente da FUNASG, Senhora Alice Maria Saldanha Tamborindeguy, informa 
que: O atendimento “on line” para marcação de consultas está em pleno 
funcionamento, fluindo bem, dentro as expectativas e que as sugestões encaminhadas 
são muito importantes, e estão sendo analisadas pela administração para proporcionar 
um atendimento que seja satisfatório. 

 

2 – Repasse anual de verbas; 

Os conselheiros solicitaram informações quanto a resposta do Ofício remetido a 
Secretaria de Administração quanto ao repasse de verbas anual, a Presidente da 
FUNASG informa que não recebeu a resposta, os Conselheiros sugerem a Presidente 
uma reunião com a Secretária de Administração para que explane a real situação 
financeira da Fundação. 

 

3 – Convocação de Concursados 

 

A Presidente da FUNASG informa que estão sendo feitas convocações para suprir as 
vagas deixadas por candidatos desistentes. 

Em seguida, fica deliberada a realização da reunião extraordinária para o dia 24 de 
fevereiro de 2016, às 11:00h, com as seguintes pautas: Repasse anual de verbas; 
estudos para alteração do Decreto de criação de cargos; laudo técnico da rede de 
energia elétrica e hidráulica do imóvel; regimento para os concursados – atribuições; 
relatório conclusivo do Inventário; Programas e Projetos para 2016 e contrato de 
locação – término.Nada mais havendo a tratar, a Presidente do CONGES encerrou a 
reunião às 18h 15min., 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 

 
 


