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 CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião Ordinária  

                                                                          Ano 2015 

Data:  08 de dezembro de 2015 

Horário:  Início: 10h15min. 

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; 

Carlos Edmar de Souza Licurgo, matrícula 11.123 – Representante dos servidores efetivos; 

Convidados:Domingos Sávio Christo – Assessor Chefe de Gestão e Avaliação dos 
Sistemas, Alessandra dos Santos Chaves Andreão – Diretora de Assistência à Saúde e 
Convênios, Vera Lúcia Rangel – Gerente de Recursos Humanos e Thais Pacheco Maciel – 
Chefe da Divisão de Recursos Humanos. 

Pauta: 

1- Calendário de reuniões ordinárias para 2016;  

2- Previsão de compras para 2016. 

A Presidente do CONGES/FUNASG, Senhora Roberta Novelli Domingues Vieira Lima, 
designada através da Portaria 11/PGM/2015, inicia a sessão procedendo à leitura da ata da 
reunião extraordinária datada de 19/11/2015, deixando a palavra aberta aos demais. Com a 
palavra, a Presidente da FUNASG, Senhora Alice Maria Saldanha Tamborindeguy, informa 
que foi solicitado à Assembléia Legislativa a doação de um veículo oficial para a FUNASG e 
que as providências necessárias ao recebimento do bem já estão sendo tomadas. Após, 
ressalta a importância da criação de uma Comissão de Licitação para tratar dos 
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procedimentos relativos às compras da Fundação, objeto de debate e sugestões, o que será 
providenciado pela Presidência. Na seqüência convida a servidora Alessandra dos Santos 
Chaves Andreão, a participar da sessão e apresentar suas observações sobre os servidores 
recentemente empossados em virtude de concurso público, sendo declarado por ela que era 
satisfatório o desempenho e que as falhas porventura existentes poderiam ser saneadas. 
Houve consenso entre os conselheiros sobre a instituição da Comissão de Estágio 
Probatório para ratificar a avaliação dos servidores e a Presidente da FUNASG, Senhora 
Alice Maria Saldanha Tamborindeguy, informa que procederá a indicação dos servidores 
para composição da referida Comissão, Convidado a participar da sessão, o servidor 
Domingos Sávio Christo informa aos Conselheiros quanto aos pagamentos que serão 
efetuados no mês corrente, detalhando as despesas e a receita atual. São convidadas a 
participar da sessão as servidoras: Vera Lúcia Rangel e Thais Pacheco Maciel, a fim de 
apresentarem a previsão de férias dos servidores que tiveram seus contratos temporários 
encerrados e contratados posteriormente através de cargo comissionado. Após debates, o 
Conselheiro Senhor Carlos Edmar de Souza Licurgo, orienta as servidoras em caso de 
dúvidas encaminharem expediente à Assessoria Jurídica para parecer. Após as devidas 
considerações, a Presidente do CONGES Senhora Roberta Novelli Domingues Vieira Lima, 
cientifica aos presentes que ficam transferidas para a próxima reunião as pautas que seriam 
discutidas na presente sessão. 

 

Em seguida, fica deliberada a realização da reunião extraordinária para o dia 17 de 
dezembro de 2015, às 09h30min, com as seguintes pautas: Calendário de Reuniões 
Ordinárias para o ano de 2016, Previsão de compras para o exercício de 2016, Relatório da 
Comissão Especial responsável pela elaboração do Inventário dos Bens Patrimoniais, 
resultado apresentado pelo Conselho Fiscal quanto à Prestação de Contas do exercício de 
2014, conforme solicitado através do ofício 15/CONGES/2015 e doação de veículo oficial. 
 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do CONGES encerrou a reunião às 12h e 50 min. 
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 

 


