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 CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG 

Ata da Reunião Extraordinária  

                                                       Ano 2016 

Data:  21 de junho de 2016 

Horário:  Inicio: 11 h e 30 min. 

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 – Vice Presidente, Marcus Vinicius Barros da Silva – 
Assessor de Controle interno.  

Pauta: 

1-Arquivos de Contas médicas; 

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 07/06/2016 e aprovada por unanimidade, após orienta a Presidência da 
FUNASG quanto às recomendações apontadas pelo Conselho Fiscal na ata IV datada de 1º 
de junho de 2016, que considerando os apontamentos do referido Conselho, que a 
Presidência da FUNASG adote , no que couberem, as recomendações apontadas, deixando 
a palavra aberta aos demais que na oportunidade corroboram com a orientação. Com a 
palavra, a Presidente da FUNASG, Senhora Alice Maria Saldanha Tamborindeguy, informa 
Que: Não houve resposta da Secretaria de administração quanto as solicitações feitas  
através dos ofícios números 12 e 52/2016 que tratam da solicitação dos servidores 
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concursados do adicional de insalubridade, Que não houve manifestação também do 
Controle Interno municipal quanto a solicitação requerida através do ofício número 80/2016 
referente a aquisição do programa de sistema financeiro, orçamento e contábil para a 
FUNASG, Que quanto aos arquivos de contas médicas, foi autuado o administrativo número 
183/2016 em 15 de fevereiro do corrente ano e se encontra em tramitação na FUNASG,  
Quanto ao repasse financeiro o Senhor vice Presidente informa que está sendo efetuado 
geralmente no inicio do mês seguinte a sua vigência, e feitas as  as devidas considerações 
e explanações. 

Em seguida, fica deliberada a realização da reunião ordinária para o dia 12 de julho de 
2016, às 11 h, conforme calendário anual de reuniões ordinárias. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do CONGES encerrou a reunião às 13h e 25 
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 

 


