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CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião Ordinária 

Ano 2015 

Data:  08 de abril 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;  

Convidada: Ana Carla Teixeira de Carvalho Bastos – Diretora de Assistência à Saúde e 

Convênios. 

Pautas do dia: 

1- Regimento interno;  
2- Quadro de pessoal; 
3- Quantitativo de atendimento médico ambulatorial e horário médico; 
4- Convênios e Prestação de contas anual do ordenador de despesas. 

 

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

inicia a sessão com a leitura da ata anterior datada de 24/03/2015, após a leitura, deixa a 

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

Alice Maria Saldanha Tamborindeguy, se apresenta ao conselho e os conselheiros 

nomeados em 02 de abril de 2015 se apresentam à nova Presidente da FUNASG. Após, a 

Senhora Alice Maria Saldanha Tamborindeguy informa aos conselheiros que enviou ao 
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Gabinete do Prefeito documento para a homologação do concurso público. Informa ainda 

que estão em andamento 04 (quatro) ações trabalhistas contra a FUNASG e, que foi 

cancelado pela gestão anterior o documento relativo à doação de 02 (dois) veículos feita 

pela Assembleia Legislativa do Estado à FUNASG. A presidente informou que foi 

encaminhada a solicitação de doação de um veículo à Fundação. Na sequência, explana 

suas ideias e projetos, quais sejam: mudança imediata da sede da Fundação, considerando 

a falta de acessibilidade e outros problemas estruturais. Em sua opinião a estrutura para o 

atendimento médico deverá ser plano e acessível de forma a aumentar o fluxo de usuários, 

a realização, urgente, de convênios com empresas, que proporcione descontos aos 

servidores e ainda a opção do serviço de marcação de consultas pela internet para maior 

transparência no atendimento médico. Após as devidas considerações, passamos às pautas 

do dia: 

Item 1- Regimento interno; 
 
Os membros do Conselho solicitam á Presidência da FUNASG, estudo quanto à alteração 
no regimento interno do CONGES considerando a Lei nº 575/2014 a qual “Organiza a 
administração pública e dá outras providências”. 
  
Item 2- Quadro de pessoal; 
 
A Presidente da FUNASG, Senhora Alice Maria Saldanha Tamborindeguy, entrega aos 
conselheiros o quadro de pessoal desta Fundação em atendimento à solicitação feita na 
sessão anterior. 
 
 Item 3- Quantitativo de atendimento médico ambulatorial e horário médico; 
 

 A Presidente da FUNASG, Senhora Alice Maria Saldanha Tamborindeguy, convida a 

participar da sessão a funcionária Ana Carla Teixeira de Carvalho Bastos – Diretora de 

Assistência à Saúde e Convênios, a fim de informar aos conselheiros o quantitativo de 

atendimento médico ambulatorial e o quadro de horário, a Diretora informa aos conselheiros 

o levantamento com o quantitativo de pacientes dos meses de outubro/2014, 

novembro/2014, dezembro/2014, janeiro/2015 e fevereiro/2015 e ainda o quadro de horário 

médico atualizado, após informa que já está disponível no site da Fundação o quadro de 

horário atualizado. 

Item 4- Convênios e Prestação de contas anual do ordenador de despesas. 
 
A Presidente da FUNASG, Senhora Alice Maria Saldanha Tamborindeguy, convida a 
participar da sessão o funcionário Marcus Vinicius Barros da Silva – Assessor Chefe de 
Controle Interno, o qual informa aos conselheiros que a Fundação está com contrato firmado 
com as empresas Cemi- Centro médico integrado Ltda, Centro Gonçalense de patologia 
Ltda e Ultra-sonografia Dr. Perlingeiro de Mello Ltda, entregando uma cópia de cada 
contrato aos conselheiros, após entrega aos conselheiros uma cópia do pré-resumo da 
prestação de contas anual do ordenador de despesas que deverá ser enviada ao Tribunal 
de Contas do Estado. 
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              Em seguida, fica deliberada a realização de reunião extraordinária para o dia 
15/04/2015 às 9h30min, com a seguinte pauta: Visita ao prédio para futura instalação da 
FUNASG, informações quanto ao processo de dedetização das instalações, alteração no 
método de marcação de consultas.  
 

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

40 min., 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 

 


