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CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião Extraordinária 

                                                                          Ano 2015 

Data:  27 de outubro de 2015 

Horário:  10 h – 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; 

Convidado: Edilene de Oliveira Balbino – Assistente. 

Pautas: 

 1- Projetos para 2016 e; 

 2 - Relatório do Conselho fiscal. 

O Presidente do CONGES/FUNASG, Senhor Marcos Vinícius, inicia a sessão com a leitura 
da ata anterior datada de 14/10/2015. Agradece a Presidente da FUNASG e aos demais 
membros do CONGES o apoio de todos no período em que presidiu o Conselho, colocando-
se a disposição para ajudar sempre que necessário.Aproveita a oportunidade para informar 
que a Procuradoria Geral do Município já providenciou a indicação de outro Procurador para 
substituí-lo na Presidência do CONGES. Após, deixa a palavra aberta aos demais 
presentes. Com a palavra, a Presidente da FUNASG, Senhora Alice Maria Saldanha 
Tamborindeguy, cientifica os conselheiros quanto à alteração na Coordenação do Projeto 
FUNASG + e que tal iniciativa foi necessária em virtude dacoordenadora titular estar de 
licença. Na sequencia informa quanto às benfeitorias que o proprietário do imóvel onde se 
localiza a FUNASG vem realizando, tais como: reforma no telhado, substituição de telhas e 
que posteriormente será feita a pintura.Comunica que foi atendida a solicitação de um 
guarda municipal, feita através do Ofício nº 187/2015, para fazer plantão diário na FUNASG, 
agradecendo a colaboração do Secretário da Guarda Municipal.Com a palavra a 
Conselheira Jacqueline informa que no site da FUNASG,no item de marcação de consultas 
online, no campo reservado à matrícula do servidor, está faltando a inserção dos servidores 
ativos do IPASGe a Presidente da FUNASG, Senhora Alice Maria Saldanha Tamborindeguy, 
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convida a participar da sessão a servidora Edilene de Oliveira Balbino a fim de explicar 
quanto ao sistema de marcação de consultas online. Com a palavra a servidora explana que 
se encontra em fase de testes o uso do sistema Quanto ao ícone dos servidores do IPASG 
informa que será providenciado ofício ao Instituto solicitando o arquivo com os dados dos 
servidores efetivos daquela Autarquia para alimentar o sistema. Após as devidas 
considerações, passamos às pautas do dia: 
 
 

Item 1 - Projetos para 2016; 

A Presidente da FUNASG, Senhora Alice Maria Saldanha Tamborindeguy, informa que 
dentre os projetos para 2016 estão: Informatização da FUNASG, software para controle de 
exames médicos e digitalização dos prontuários médicos.  

Item 2- Relatório do Conselho fiscal; 

A Presidente da FUNASG, Senhora Alice Maria Saldanha Tamborindeguy, entrega aos 
conselheiros, cópias das atas do Conselho Fiscal. 

Em seguida, fica deliberada a realização da reunião ordinária para o dia 11 de novembro de 
2015, às 09h30min, conforme calendário anual de reuniões ordinárias,com a seguinte pauta: 
Solicitação ao Conselho Fiscalde parecer quanto aos recursos financeiros da FUNASG, 
considerando a Lei 375/2011. 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONGES encerrou a reunião às 12h, 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 

 

 


