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 CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião Extraordinária  

Ano 2016 

Data:  29 de setembro de 2016 

Horário:  Inicio: 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 da FUNASG e; 

                     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 com a leitura da ata da reunião 
ordinária datada de 13/09/2016 e aprovada por unanimidade. Após, questiona a Presidência 
da FUNASG, Senhora Alice Maria Saldanha Tamborindeguy, quanto ao repasse financeiro e 
é informado pela mesma que foi efetivado parcialmente o repasse referente ao mês de julho; 
Quanto à resposta ao Ofício número 14/CONGES/2016, encaminhado a Secretaria de 
Fazenda, a Senhora Alice Maria Saldanha Tamborindeguy, informa que não houve resposta 
até a presente data; Quanto ao pedido de renúncia dos membros do Conselho Fiscal todos 
deliberam favoráveis a reiterar o Ofício número 122/2016 em obediência a disposição legal 
contida no art. 8 § 2º e 3º do Decreto 457/2011, na seqüência deixa a palavra aberta aos 
demais conselheiros e na oportunidade as Conselheiras Roseli, Herta e Jacqueline 
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questionam a Presidente da FUNASG quanto a atuação da Comissão de insalubridade e a 
mesma informa que está aguardando resposta da Comissão, assim sendo os conselheiros 
deliberam favoráveis que a Presidência da FUNASG entre em contato com a Comissão de 
insalubridade para que a mesma inicie os trabalhos prontamente; Com a palavra aberta a 
Senhora Alice Maria Saldanha Tamborindeguy, informa que o Departamento de Saúde 
Ocupacional novamente se negou a avaliar servidor da FUNASG, desta forma este 
Conselho delibera favorável a FUNASG, oficiar a Secretaria de Administração no sentido de 
esclarecimentos quanto a ocorrência, considerando que a Portaria nº 14/GABSEMAD/2016 
se encontra vigente; Que foi publicado no diário oficial na presente data a Portaria nº 
20/2016 nomeando a contar de 13 de setembro de 2016 o servidor Marcus Vinícius Barros 
da Silva para o cargo de suplente de Alice Maria Saldanha Tamborindeguy no Conselho 
gestor; Informa ainda ao Conselho quanto a reunião solicitada pelos servidores da 
FUNASG, realizada no dia 28 de setembro do corrente ano, na qual foram apresentadas 
reivindicações.  Feitas as devidas considerações.  

Em seguida, fica deliberada a realização da reunião ordinária conforme calendário anual de 
reuniões, para o dia 11 de outubro de 2016, às11 h.  

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do CONGES encerrou a reunião às 13h e 40 
minutos 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 

 


