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CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião Ordinária 

Ano 2015 

Data:  08 de julho 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; 

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

Convênios e José Ricardo de Abreu Navega – Vice Presidente da FUNASG. 

Pautas do dia: 

1- Arquivos de Contas médicas; 
2- Conselho Fiscal. 

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

inicia a sessão com a leitura da ata anterior datada de 17/06/2015, 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: Solicitou parceria com 

a Secretaria de Saúde para conserto do aparelho de Eletrocardiograma e com a Sub 

Secretaria de Odontologia para conserto da cadeira odontológica e ainda a cessão de 

materiais médico odontológicos; Informa quanto aos distratos de contratos publicados na 

presente data; Informa ainda que propôs parcerias com óticas, papelarias, farmácias  entre 

outros estabelecimentos que ofereçam descontos  aos servidores através da apresentação 

da carteira da FUNASG ou contracheque; Que se reuniu com o Secretário de Fazenda para 

providências quanto ao remanejamento orçamentário publicado em 07 de julho do corrente 

ano; Que será necessário a criação da Comissão de estágio probatório para fins de 
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avaliação dos novos concursados e após explanações e debates a Presidente decidi que irá 

nomear médicos para comporem a referida Comissão considerando que a formação dos 

mesmos é inerente as atividades da FUNASG; Que está sendo finalizado o tablóide 

informativo da FUNASG, Que sugeri a alteração do Decreto que regulamenta a FUNASG, 

afim de para adequação à atual situação financeira e estrutural, de forma que possibilite 

maior eficácia em seu funcionamento; Após convida a participar da sessão o Senhor José 

Ricardo de Abreu Navega nomeado Vice Presidente da FUNASG, para apresentação aos 

conselheiros. Após as devidas considerações, passamos às pautas do dia: 

Item 1- Arquivos de Contas médicas; 
 
A Presidente da FUNASG, Senhora Alice Maria Saldanha Tamborindeguy, informa aos 
conselheiros quanto ao recebimento do ofício nº 208/2015/IPASG cujo assunto é: a 
transferência a FUNASG dos arquivos de Contas médicas, o qual estava anteriormente a 
cargo do IPASG, informa ainda que em resposta, foi encaminhado ao IPASG o ofício 
108/2015/FUNASG no qual informa que “de acordo com parecer jurídico de nossa 
Assessoria Jurídica, nada temos a opor que nos seja encaminhado todo este “acervo” desde 
que a transferência ocorra à partir de 15 de setembro de 2011, data de criação da 
FUNASG”, após convida a participar da sessão a servidora Senhora Ana Carla Teixeira de 
Carvalho Bastos – Diretora de Assistência à Saúde e convênios afim de informar quanto aos 
arquivos que estão no IPASG, a mesma informa que irá solicitar a Assessoria jurídica 
parecer quanto a temporalidade destes arquivos, após a  Presidente da FUNASG, Senhora 
Alice Maria Saldanha Tamborindeguy, solicita a Diretora Senhora Ana Carla, visita in loco ao  
IPASG para verificação destes arquivos para identificação dos mesmos através de relatório 
discriminado. 
 
 Item 2- Conselho Fiscal; 
 
O Presidente do CONGES, Senhor Marcus Vinicius Fonseca Gonçalves, informa aos 
demais conselheiros que já houve a composição do Conselho fiscal e a Portaria de 
nomeação será publicada em breve. 
 
DELIBERAÇÃO: Alteração do Regimento Interno do Conselho Gestor. 
 
Após o membro, Senhor Carlos Edmar de Souza Licurgo explanar quanto às alterações no 
Regimento interno do Conselho Gestor, todos os conselheiros se manifestaram favoráveis 
as alterações propostas. 
 
              Em seguida, fica deliberada a realização de reunião extraordinária para o dia 
22/07/2015 às 9h30min. 
 

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

30 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 


