CONSELHO DELIBERATIVO/FEPECS/SES-DF
Ata da 109ª Reunião Ordinária
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze
horas e cinquenta minutos, na Sala Multiuso 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 centésima nona reunião ordinária do Conselho Deliberativo da
Fepecs, a qual contou com a presença de seu Presidente nato Dr. Humberto Lucena
Pereira da Fonseca, que presidiu a sessão, e dos Conselheiros: André Luís Soares
Paixão, Ivan Castelli, Jaqueline Carneiro Ribeiro, Marcelo de Oliveira Nicolau e de
Olímpia de Lourdes Campos Vidigal. Convidada: Dra. Maria Dilma Alves Teodoro,
Diretora Executiva da Fepecs. Inicialmente o Presidente deste Conselho cumprimentou a
todos e justificou a ausência da Sra. Leila Bernarda Donato Göttems, que participava de
um congresso internacional. Em seguida, assinou a ata da 107ª Reunião Ordinária e,
após correções, a ata da 108ª Reunião Ordinária deste Conselho. Passando aos informes
dos Conselheiros, a Sra. Jaqueline comentou que o Dr. Humberto havia solicitado que ela
colaborasse com a Fepecs a respeito do processo de contratação de pessoal para
compor o seu quadro próprio. Deste modo, na última reunião ela havia proposto
apresentar trabalho já desenvolvido pela Fepecs, neste sentido, assim como providências
adotadas pela Fundação Hemocentro de Brasília. Porém, naquela ocasião, após
discussão sobre o assunto, havia entendido que primeiramente será necessário atualizar
o Regimento Interno e a estrutura administrativa da Fepecs, para depois tratar sobre
contratação de pessoal, por esse motivo, não faria a apresentação nesta sessão. O Dr.
Humberto disse que poderia ser apresentada a este Conselho uma proposta elaborada a
curto prazo e posteriormente outra que demande prazo mais longo para sua elaboração.
Continuando, disse que a Fepecs possui vários cargos comissionados e tem condições de
se reestruturar, sem aumento de despesas, e conseguir melhor eficiência administrativa.
Disse estar disposto a apoiar a ideia, mas, para tanto, precisa primeiramente analisá-la.
Respondendo ao Dr. Humberto, a Dra. Dilma disse que estava assumindo o compromisso
de na próxima reunião apresentar uma proposta relacionada à estrutura da Fepecs, para
discussão dos Conselheiros. Informou que ainda não foi elaborada proposta de alteração
do Regimento Interno, também não foi definido responsável por desenvolver esse
trabalho. Assim, o Dr. Humberto sugeriu que a área de pessoal, a Unidade de
Administração Geral e a Diretoria Executiva apresentem a necessidade da Fepecs para
depois começar a pensar em Projeto de Lei. Por oportuno, o Dr. Ivan lembrou que foi
sugerida, na última reunião, a criação de um setor destinado à ampliação de receita por
meio de captação de recursos de apoio à pesquisa e com emendas parlamentares. A Sra.
Jaqueline questionou sobre o que deveria fazer com relação às providências sobre o
processo de contratação de pessoal, mas não houve manifestação dos presentes.
Passando à Ordem do Dia, no item 1.1. foram listados processos para fins de
referendo, tendo em vista que foram anteriormente aprovados ad referendum pelo
Presidente da Fepecs, uma vez que no período de 01.01.2015 a 26.07.2017 os
Conselhos desta Fundação estavam inativos. 1.1.1. processo nº 064.000262/2016,
referente ao recebimento e incorporação de livros – O Dr. Ivan fez a leitura do relatório
que foi aprovado e deverá ser enviado à UAG para atendimento das sugestões
apresentadas pelo Conselheiro Relator. 1.1.2. processo nº 064.000220/2017 – trata-se de
recebimento e incorporação de equipamentos eletrônicos – A Sra. Jaqueline fez a leitura
do relatório que foi aprovado sem ressalvas. No item 1.2. foram listados processos
destinados à deliberação – 1.2.1. processo nº 064.000399/2017 – desbaste de acervo
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da Biblioteca Central da Fepecs – O Sr. Marcelo fez leitura do relatório que em sua
conclusão sugere a devolução dos autos à Biblioteca Central (BCE) para atendimento às
considerações formuladas pelo Conselheiro Relator e, se necessário, deverá ser
submetido à nova avaliação e manifestação da Procuradoria Jurídica e posteriormente
deve ser enviado novamente a este Conselho para deliberação. 2. Apresentação: 2.1.
Quadro efetivo da Fepecs/contratação de pessoal – item retirado da pauta. 3. Informe
sobre encaminhamento da reunião realizada em 27.07.2017: 3.1. A Proposta
Orçamentária da Fepecs, exercício 2018, está sendo reavaliada pela Subsecretaria de
Orçamento Público/SEPLAG, cuja aprovação deverá ser dada, pela Câmara Legislativa
do Distrito Federal (CLDF), até o último dia útil de dezembro de 2017. Na sequência, foi
definido como encaminhamento para a próxima reunião, a apresentação de proposta de
reestruturação administrativa da Fepecs. Também foi sugerido, pelo Dr. Humberto, a
designação de grupo de trabalho responsável por elaborar proposta de alteração do
Regimento Interno da Fepecs e em futuras reuniões apresentar o redimensionamento de
pessoal. Por fim, em virtude de que o Sr. Marcelo sugeriu alteração da Instrução nº 8, que
trata das Normas de Administração e Controle de Bens Patrimoniais desta Fundação, o
Dr. Humberto sugeriu que seja encaminhada proposta de alteração com parecer da
Procuradoria Jurídica, a seguir essa matéria deverá ser incluída na pauta. Não havendo
mais nada a acrescentar, às quinze horas e cinquenta e cinco minutos, o Dr. Humberto
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 presidente deste Conselho.
Consta anexa a lista de frequência assinada pelos demais Conselheiros que participaram
da reunião.
__________________________________
Humberto Lucena Pereira da Fonseca
Presidente
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