CONSELHO DELIBERATIVO/FEPECS/SES-DF
Ata da 112ª Reunião Ordinária
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Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às doze horas e
trinta 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 décima segunda 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, Leila Bernarda Donato Göttems, Marcelo de Oliveira Nicolau e de Ivan
Castelli. Convidada: Dra. Maria Dilma Alves Teodoro, Diretora Executiva da Fepecs.
Inicialmente o Presidente deste Conselho cumprimentou a todos, declarou aberta a
sessão e justificou a ausência da Dra. Olímpia de Lourdes Campos Vidigal, por ter prova
final de espanhol. Em seguida, respondendo à Dra. Dilma, disse que a Secretária
Executiva deste Conselho deverá formular documento sobre o desligamento da Sra.
Jaqueline Carneiro Ribeiro. Prosseguindo, informou, embora o projeto de lei referente à
criação do cargo de Docente Pesquisador não precise passar por este Conselho, que
faltam apenas algumas modificações com relação à justificativa para finalizar o texto.
Comentou que na reunião passada durante discussão sobre o PL e o parecer da
Procuradoria Geral do Distrito Federal (PGDF) a respeito dessa matéria, foi verificado que
o projeto havia sido modificado pela Assessoria Jurídico-Legislativa (AJL) da SES.
Entretanto, esse assunto será discutido em reunião extraordinária a ser convocada,
também será discutido/deliberado a respeito: 1) da proposta de reestruturação da Fepecs;
2) da composição do grupo de trabalho responsável pela revisão do Regimento Interno da
Fepecs; 3) do quadro próprio de pessoal; 4) da revisão da Instrução nº 8, que trata das
Normas de Administração e Controle de Bens Patrimonial, e 5) do cronograma de
reuniões ordinárias deste Conselho para o ano de 2018 – após discussão, foi definido,
preliminarmente, que as reuniões ordinárias serão realizadas na primeira quinta-feira do
mês, às 8h00, mas, excepcionalmente, em virtude das comemorações de fim de ano, a
reunião de janeiro será feita no dia onze. Deixou aberta a inclusão de novos itens na
pauta. Passando à Ordem do dia: 1. Deliberação e assinatura – 1.1. Para fins de
referendo: Memorando nº 03/2017-CD/FEPECS – Prestação de Contas Anual, exercício
2015 – o Conselheiro relator, Sr. André, acolheu, sem ressalvas, a fundamentação
apresentada a fim de sanear as duas pendências apontadas em seu relatório, lido e
aprovado na reunião anterior. Não tendo manifestação contrária, foi assinada a Decisão
nº 06/2017-CD/FEPECS/SES-DF, referendando o despacho que aprovou ad referendum
a Prestação de Contas Anual da Fepecs, referente ao exercício de 2015. Na sequência, o
Dr. Humberto pediu que os nomes dos Conselheiros fossem acrescentados para
assinatura no final do texto das minutas de atas das reuniões deste conselho e que a ata
da reunião anterior seja aprovada/assinada na reunião subsequente. Não havendo mais
nada a acrescentar, às doze horas e cinquenta e dois 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 pelos Conselheiros presentes.
____________________________________
Humberto Lucena Pereira da Fonseca
Presidente
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____________________________________
André Luís Soares Paixão
____________________________________
Ivan Castelli
____________________________________
Jaqueline Carneiro Ribeiro
____________________________________
Leila Bernarda Donato Göttems
____________________________________
Marcelo de Oliveira Nicolau
____________________________________
Olímpia de Lourdes Campos Vidigal
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