Conselho Fiscal da Fepecs
Ata da 35ª Reunião Ordinária
1

Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze, às oito horas e quinze

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 quinta 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. Aberta a sessão, foi

7

lícito comunicar a ausência da Secretária deste Conselho, em virtude de licença médica.

8

Após a leitura e aprovação da ata da reunião anterior, o Conselheiro Sebastião

9

Boaventura apresentou seu relato sobre o processo nº 064.000275/2012, relativo ao

10

balancete contábil do mês de agosto de 2012 e demais peças ali inclusas, o qual foi

11

aprovado e assinado pelos Conselheiros presentes.

12

acordaram que o processo nº 064.000300/2012, referente ao balancete contábil do mês

13

de setembro de 2012, será analisado e relatado pelo Conselheiro Elliston Lobato. Na

14

sequência, foi comunicado que o Conselheiro Dr. Bandeira se prontificou a participar da

15

próxima reunião do Conselho Deliberativo da Fepecs, a ser realizada no dia 13 de

16

novembro de 2012, às 8h00, a fim de democratizar as informações colhidas pelos

17

membros do Conselho Fiscal sobre os temas abordados no I Encontro do Seminário de

18

Conselhos de Estado da Administração Direta do Governo do Distrito Federal, realizado

19

nos dias 22, 24 a 27 de setembro de 2012. Não havendo nada mais a ser tratado, às oito

20

horas e cinquenta e cinco minutos a reunião foi encerrada. E para constar, eu, Sebastião

21

Ferreira Boaventura, assumindo a função de Secretário ad hoc, lavrei a presente ata, que

22

lida

23

mim......................................................................................,

24

presentes.

e

aprovada,

Em seguida, os Conselheiros

será

assinada
e

pelos

por
Conselheiros

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