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CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião Ordinária 

Ano 2015 

Data:  06 de maio de 2015  

Horário  09h30min – 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: Marcus Vinicius Barros da Silva – Assessor Chefe de Controle Interno;  

Pautas do dia: 

1- Inventário dos Bens Móveis; 
2- Concurso Público. 

 

            O Presidente do CONGES/FUNASG, Senhor Marcos Vinícius Fonseca Gonçalves, 

inicia a sessão com a leitura da ata anterior datada de 15/04/2015, após a leitura, deixa a 

palavra aberta aos demais conselheiros. Com a palavra, a Presidente da FUNASG, Senhora 

Alice Maria Saldanha Tamborindeguy, informa aos conselheiros que: Se reuniu com a 

Subsecretária de Informática, Senhora Tania Frossard de Amorim Leite e a mesma irá 

apresentar um sistema de informática que viabilizará as marcações de consultas via Web; 

Informa e agradece a cooperação que vem recebendo da Secretaria de Administração na 

convocação dos novos concursados; Explana quanto à necessidade de um projeto de 

alteração salarial nos cargos da Fundação; Que irá se reunir com o proprietário do imóvel 

para estudo quanto ao distrato do contrato de locação; Que irá oficiar o Prefeito quanto à 

necessidade do repasse a FUNASG ser feito na sua integralidade; Que será feito um 
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contato com a Secretaria de Saúde para um estudo, em conjunto, quanto à viabilidade na 

realização de um Termo de Cooperação Técnica, para cessão de  profissionais nas 

especialidades nas quais  não houve interessados em participar do concurso, compondo 

assim o atendimento médico da FUNASG; Que o processo de dedetização está em curso e 

que a Administração irá agendar a data para a realização do serviço no prédio. Na 

sequência apresenta, para Deliberação deste Conselho, conforme recomendação da 

Assessoria Jurídica, o distrato contratual com a empresa Mar Aberto Comércio & 

Empreendimentos Ltda – ME, cujo objeto é a prestação de serviços de limpeza, asseio, 

conservação e mão de obra terceirizada para prestar suporte operacional e técnico. Após as 

devidas considerações, passamos às pautas do dia: 

  
Item 1- Inventário de Bens Móveis; 
 
A Presidente da FUNASG, Senhora Alice Maria Saldanha Tamborindeguy, informa aos 
conselheiros que solicitou à Administração da FUNASG o inventário dos bens móveis. 
 
 Item 2- Concurso Público; 
 
A Presidente da FUNASG, Senhora Alice Maria Saldanha Tamborindeguy, informa que já 
houve a convocação em diário oficial, no dia 22 de abril de 2015, dos candidatos aprovados, 
para comparecerem na FUNASG munidos de documentos, e que já se encontra na fase de 
perícias médicas o processo de nomeação. 
 
DELIBERAÇÃO: Distrato de Contrato com a empresa Mar Aberto Comércio & 
Empreendimentos Ltda-ME. 
 
Todos os conselheiros se manifestaram favoráveis ao distrato contratual.  
 
 
              Em seguida, fica deliberada a realização de reunião extraordinária para o dia 
13/05/2015 às 9h30min, com as seguintes pautas: Relatório dos candidatos convocados; 
Aplicações financeiras; Nomeação do Conselho Fiscal; Nomeações e exonerações; Guarda 
Municipal; Termo de baixa de doação de automóveis; Relatório de Recursos Humanos; 
Pagamentos diversos. 
 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor 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 

 


