CONSELHO DELIBERATIVO/FEPECS/SES-DF
Ata da 89ª Reunião Ordinária
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Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, às oito horas e dezenove
minutos, na Sala “B” da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde-FEPECS,
localizada no SMHN, Quadra 03, Conjunto A, Bloco 01, em Brasília-DF, realizou-se a
octogésima nona reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Fepecs, presidida pelo
Conselheiro Francisco Pinheiro Rocha, a qual contou, também, com a presença dos
Conselheiros: Antônio Luiz Ramalho Campos, Elias Tavares de Araújo, Hélcio Luiz
Miziara, Marcello Damasceno Weyne, Mourad Ibrahim Belaciano, Hilton Barroso
Mendonça Costa, Pedro Pablo Magalhães Chacel e Roberval Marques do Amaral.
Convidados do Conselho Fiscal: Elliston Lobato dos Santos e Sebastião Ferreira
Boaventura. Convidados da Fepecs: Ana Cristina Lopes, Coordenadora de Apoio
Operacional; Ilton Anselmo de Lima, Gerente de Orçamento e Finanças; Ana Lúcia do
Nascimento e Maria de Lourdes da Cruz Gomes, Assistentes da Diretoria Executiva.
Inicialmente, o Dr. Pinheiro cumprimentou a todos, registrou a presença dos convidados,
verificou a existência de quórum e justificou as ausências do Presidente nato, Dr. Rafael
de Aguiar Barbosa, e da Diretora Executiva, Dra. Gislene Regina de Sousa Capitani, por
terem outro compromisso. Logo depois, o Dr. Pinheiro felicitou os Conselheiros
aniversariantes do mês de abril: Dr. Marcelo e Dr. Paranaguá, no dia 24, Dr. Kazuyoshi,
no dia 25, e Dr. Hélcio, no dia 29. Por não haver correções, a ata da reunião anterior foi
aprovada e assinada. Dando início à Ordem do Dia, o Dr. Pinheiro primeiramente, fez a
distribuição para análise e emissão de relatório, para o Dr. Antônio, o processo nº
064.000292/2013, referente à manifestação da Procuradoria Geral do Distrito Federal
quanto à consulta feita pelo Conselho Deliberativo da Fepecs a respeito da viabilidade de
doar os materiais permanentes adquiridos por meio de Termos de Outorgas e Aceitação
de Apoio Financeiro a Projeto de Pesquisa Científica e ou Tecnológica desta Fundação; e,
para o Prof. Roberval, o processo nº 064.000165/2013, referente à proposta de exclusão
da cobrança de taxa pela emissão de 1ª via de documentos emitidos pela Escola Superior
de Ciências da Saúde-ESCS, tendo em vista a Súmula Vinclulante nº 12, do Supremo
Tribunal Federal, que orienta no sentido de tornar gratuita a prestação de serviços
prestados por instituições de ensino público. Em seguida, a palavra foi passada ao
Presidente do Conselho Fiscal da Fepecs, Sebastião Ferreira Boaventura, que
cumprimentou a todos, elogiou o trabalho realizado pelo Gerente de Orçamento e
Finanças, Ilton Anselmo de Lima, e sua equipe, com relação ao processo de Prestação de
Contas da Fepecs, exercício 2012, que em sua opinião é exemplar. Justificou a ausência
do Cons. Luiz Bandeira da Rocha Filho, devido a um imprevisto. Após, fez a leitura
integral do relatório detalhado elaborado pelos Conselheiros do Conselho Fiscal, quanto
ao processo nº 064.000046/2013, referente à prestação de contas anual da Fepecs,
exercício 2012. Dando sequência, o Dr. Elias, relator do Conselho Deliberativo, fez a
leitura integral de seu relatório relativo à matéria em pauta. Passada às considerações
dos Conselheiros, o Prof. Mourad apresentou algumas sugestões, as quais foram aceitas
pelo Conselheiro Relator. O Dr. Antônio disse se preocupar quanto à execução
orçamentária, pois é uma das tarefas mais difíceis para o gestor, em sua opinião, a
execução integral do orçamento depende de ação logística, de ações políticas e de uma
série de outros fatores. Sobre observação feita pelo Dr. Antônio, a Assistente da Diretoria
Executiva, Maria de Lourdes, justificou que os dois programas de trabalho mencionados
no relatório do Dr. Elias, apresentaram baixa execução orçamentária por estarem
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relacionados a recursos de convênios, sendo que no caso do relativo ao PROSAÚDE,
ocorreram problemas quanto à liberação dos recursos, assim, apesar de ter sido
planejado não foi possível sua execução. Referente ao convênio Crack e outras Drogas,
o recurso foi liberado somente no final do exercício, chegou a ser incluído na Lei
Orçamentária, mas não houve tempo suficiente para sua execução, deste modo, foi
colocado como superávit neste orçamento para dar início à execução. O Dr. Pinheiro
parabenizou aos Conselheiros do Conselho Fiscal e ao Dr. Elias pelos relatórios
apresentados e aprovados pelos Conselheiros presentes. O Dr. Hilton questionou sobre a
possibilidade de divulgação desses relatórios. Para o Dr. Pinheiro, a Fepecs deveria ter
uma revista mensal onde seriam divulgados relatórios como esses, por exemplo,
sugestão que já havia feito em outras ocasiões. O Prof. Mourad pediu à Ana Lúcia e à
Maria de Lourdes, responsáveis pela área de planejamento, atenção a fim de evitar que
ao final do exercício a Secretaria de Planejamento reduza ainda mais o orçamento a
Fepecs. A Ana Lúcia informou que os R$ 5 milhões do convênio firmado com o Ministério
da Saúde a respeito do Projeto Docente Pesquisador, serão transferidos fundo a fundo,
não será, portanto, incluído no orçamento da Fepecs. Logo depois, o Dr. Pinheiro
agradeceu a participação de todos, dos Conselheiros do Conselho Fiscal, dos convidados
da Fepecs e ao Dr. Elias pela dedicação na elaboração do relatório. Não havendo mais
nada a acrescentar, às nove horas e quarenta minutos, o Dr. Pinheiro agradeceu a
presença de todos e encerrou a sessão. Para constar, eu, Wilma Eva Batista e Silva,
matrícula nº 133.403-4, lavrei a presente ata, que lida e aprovada, será assinada por mim,
......................................................................, e pelo Conselheiro no exercício da
Presidência. Consta anexa a lista de frequência assinada pelos demais Conselheiros que
participaram da reunião.
__________________________________
Francisco Pinheiro Rocha
no exercício da Presidência
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