Conselho Fiscal da Fepecs
Ata da 34ª Reunião Ordinária
1

Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, às oito horas e dezoito

2

minutos, na Sala Multiuso da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde-

3

Fepecs, localizada no SMHN, Quadra 03, Conjunto A, Bloco 01, em Brasília-DF, deu-se

4

início à trigésima quarta Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Fepecs, com a

5

presença dos Conselheiros Elliston Lobato dos Santos, Luiz Bandeira da Rocha Filho

6

e de Sebastião Ferreira Boaventura que presidiu os trabalhos. Convidado da Fepecs:

7

Ilton Anselmo de Lima, Gerente de Orçamento e Finanças da Coordenação de Apoio

8

Operacional.

9

Conselheiros. Em seguida, dando início à Ordem do Dia o Conselheiro Dr. Bandeira

10

apresentou seu parecer sobre o processo nº 064.000237/2012, relativo ao balancete

11

contábil do mês de julho de 2012, o qual foi aprovado e assinado pelos Conselheiros

12

presentes.

13

agosto/2012 ainda não tenha sido encaminhado a este colegiado, por motivo de alteração

14

na forma de efetuar lançamento no Sistema Integrado de Gestão Governamental-SIGGO,

15

conforme justificativa apresentada pelo Gerente da GEOF/CAO/Fepecs. Porém, tão logo

16

as pendências sejam solucionadas o processo será encaminhado ao Conselheiro

17

Sebastião, para relatá-lo. Dando continuidade à pauta, o Presidente dos trabalhos passou

18

a falar a respeito da Lei Federal nº 12.527, de 18.11.2011, que regula o acesso à

19

informação, dentre outras providências. Considerando que o Governo do Distrito Federal

20

incorporou, por analogia, tais medidas à sua política de transparência, propôs aos

21

Conselheiros que os cronogramas, as pautas e as atas das reuniões, e os relatórios deste

22

Conselho Fiscal sejam disponibilizados no site da Fepecs. Após discussão, a proposta foi

23

aprovada por unanimidade. Sobre este assunto, a Secretária deste Conselho informou

24

que a Diretoria Executiva encaminhou questionamento, à sua Procuradoria Jurídica, a

25

respeito da possibilidade de publicar no site desta Fundação as pautas e atas dos órgãos

26

colegiados da Fepecs. Deste modo, o parecer favorável emitido pela PROJUR, cópia

27

inclusa na pasta dos Conselheiros, foi apresentado aos Conselheiros do Conselho

28

Deliberativo, na reunião do mês de agosto/2012, os quais, por unanimidade, aprovaram a

29

divulgação dos atos no site da Fepecs. Por oportuno, a Secretária também comentou que

30

o Secretário de Saúde, Dr. Rafael de Aguiar Barbosa, participou da última reunião do

31

Conselho Deliberativo, realizada no dia 02.10.2012, ocasião em que foi discutido sobre

32

proposta de reestruturação administrativa desta Fundação. Os Conselheiros do Conselho

33

Fiscal, interessados no assunto, solicitaram que a Secretária verificasse a possibilidade

Aberta a sessão, a ata da reunião anterior foi lida e aprovada pelos

Após, foi decidido pelos presentes que embora o balancete do mês de

Página 1 de 2

Conselho Fiscal da Fepecs
Ata da 34ª Reunião Ordinária
34

de tomarem conhecimento da proposta. Logo depois, considerando que o pagamento de

35

gratificação (jetons) devida aos Conselheiros Elliston e Sebastião, correspondente ao

36

período de outubro, novembro e dezembro de 2011, assunto constante do processo nº

37

064.000335/2011, ainda não foi pago por se tratar de exercício anterior e depender de

38

autorização do Governador do Distrito Federal, pediram também à Secretária que

39

conversasse com a Diretora Executiva da Fepecs sobre a possibilidade de incluir o item

40

na pauta de despacho com o Secretário de Saúde, solicitando a ele envidar esforços junto

41

à Casa Civil do Distrito Federal, no sentido de que seja elaborado Decreto Distrital

42

visando à autorização do Senhor Governador quanto ao pagamento das despesas já

43

reconhecidas de Exercícios anteriores.

44

rápida avaliação da participação deles no I Seminário de Conselhos de Estado da

45

Administração Direta, realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, no período

46

de 22, 24 a 27 de setembro de 2012, pela Secretaria de Estado de Governo do Distrito

47

Federal. Concluíram que o evento foi muito importante e bastante proveitosa a troca de

48

experiências com os conselheiros de outros 123 conselhos do Governo do Distrito

49

Federal, tendo sido possível observarem, na ocasião, que vários conselhos ainda

50

carecem de melhor estruturação. Finalizando o assunto, o Dr. Bandeira informou que

51

pretende participar da próxima reunião do Conselho Deliberativo da Fepecs, a ser

52

realizada no dia 06 de novembro de 2012, a fim de compartilhar a respeito do Seminário,

53

uma vez que não teve representante daquele Conselho no evento. Não havendo nada

54

mais a ser tratado, às oito horas e cinquenta e cinco minutos a reunião foi encerrada. E

55

para constar, eu, Wilma Eva Batista e Silva, lavrei a presente ata, que lida e aprovada,

56

será assinada por mim......................................................................................, e pelos

57

Conselheiros presentes.

Na sequência, os Conselheiros fizeram uma

_________________________________
Elliston Lobato dos Santos
_________________________________
Luiz Bandeira da Rocha Filho
_________________________________
Sebastião Ferreira Boaventura
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