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 CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião Extraordinária 

                                                                          Ano 2016 

Data:  24 de fevereiro de 2016 

Horário:  11h e 30 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 - Diretor de Administração e Finanças e 
Marcus Vinicius Barros da Silva - Assessor de Controle interno. 

Pautas: 

1- Repasse anual de verbas;  

2- Estudos para alteração do Decreto de criação de cargos;  

3- Laudo técnico da energia elétrica e hidráulica do imóvel;  

4- Regimento para os concursados-atribuições; 

5- Relatório conclusivo do inventário; 

6- Programas e projetos para 2016. 
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A Presidente do CONGES/FUNASG, Senhora Roberta Novelli Domingues Vieira 
Lima, inicia a sessão com a leitura da ata anterior datada de 16/02/2016, deixando a 
palavra aberta aos demais. Com a palavra, a Presidente da FUNASG, Senhora Alice 
Maria Saldanha Tamborindeguy, informa que solicitou ao Secretário de Fazenda a 
cessão do servidor Sandro Silvares Medina de Oliveira matrícula 20.240, para 
prestar serviço sem ônus à Cessionária - FUNASG e todos os membros do 
CONGES são favoráveis à referida solicitação. Divulga que está disponibilizada, no 
site da FUNASG, a lista das empresas conveniadas e o percentual de desconto 
oferecido por cada uma e que foram assinados novos convênios com óticas e um 
estúdio de pilates. Noticiou que foi criada a Comissão especial de Licitação para 
atuar nos processos de compras e serviços, no âmbito da Fundação. Após as 
devidas considerações, passamos às pautas do dia: 
 

Item 1 - Repasse anual de verbas; 

Os demais conselheiros questionam a Presidente da FUNASG, Senhora Alice Maria 
Saldanha Tamborindeguy, quanto a resposta ao ofício enviado à Secretaria de 
Administração que trata do repasse anual de verbas à Fundação e a mesma informa 
que não houve até a presente data resposta à referida solicitação conforme já 
relatado na sessão anterior. 

Item 2- Estudos para alteração do Decreto de criação de cargos;  

Atendendo ao solicitado pelos Conselheiros, a Presidente da FUNASG, convida a 
participar da sessão o Senhor Domingos Sávio Christo - Diretor de Administração e 
Finanças, para solicitar que este Diretor, juntamente com os Assessores de Controle 
Interno e Jurídico, estude a possibilidade de alteração do Decreto de criação de 
cargos da FUNASG, visando adequar os mesmos a atual realidade funcional da 
Fundação. 

Item 3- Laudo técnico da energia elétrica e hidráulica do imóvel; 

Atendendo ao solicitado, a Presidente da FUNASG informa aos conselheiros, que o 
locador do imóvel foi notificado quanto aos incidentes ocorridos no prédio nos dias 
29 de janeiro e 16 de fevereiro do corrente ano. 

 
Item 5- Relatório conclusivo do inventário; 
 
Atendendo ao solicitado, a Presidente da FUNASG informa aos conselheiros, que foi 
entregue pela Comissão Especial de Inventário o relatório final conclusivo dos Bens 
Patrimoniais da FUNASG. 
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Item 6- Programas e projetos para 2016; 

Atendendo ao solicitado, a Presidente da FUNASG informa aos conselheiros, que 
será iniciado o projeto interdisciplinar “Cuidando de Quem Cuida”, com o objetivo de 
promover um espaço de reflexão sobre a promoção e manutenção da saúde dos 
profissionais da Guarda Municipal, que será conduzido pela área médica, sob a 
orientação do Coordenador médico, com a equipe formada por Cassia Regina - 
Assistente social, Emily - Enfermeira, Fernanda Faria Pessanha e Vanessa Mussi 
ambas Psicólogas, , todos os conselheiros parabenizam a equipe médica pela 
iniciativa. 

Em seguida fica deliberada a realização da reunião ordinária conforme calendário 
anual de reuniões para o dia 08 de março às 11h00min, com as seguintes pautas: 
Manifestação da locatária Ecomar Transportes e Serviços Ltda., quanto à notificação 
emitida pela FUNASG e contrato de locação - término. Nada mais havendo a tratar, 
a 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. 

 

Roberta Novelli Domingues Vieira Lima 

Presidente do CONGES- Portaria 11/PGM/GAB/2015 

Matrícula 21.734 

 


