Conselho Fiscal da Fepecs
Ata da 36ª Reunião Ordinária
1

Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, às oito horas e trinta e

2

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

3

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

4

deu-se início à trigésima sexta 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, a ata

7

da reunião anterior foi lida e aprovada pelos Conselheiros. Em seguida, foi definido o

8

cronograma de reuniões ordinárias para o ano de 2013, sendo que as reuniões serão

9

realizadas na segunda sexta-feira de cada mês, exceto em abril, pois a definição da data

10

dependerá do encaminhamento do processo de prestação de contas anual desta

11

Fundação pela Gerência de Orçamento e Finanças/CAO/Fepecs. Após, o Dr. Bandeira

12

informou que não foi possível participar da reunião do Conselho Deliberativo da Fepecs,

13

no mês de novembro/2012, conforme havia ficado combinado anteriormente. Entretanto,

14

teve a oportunidade de conversar com um dos Conselheiros a respeito do Seminário de

15

Conselhos do Governo do Distrito Federal. Dando início à Ordem do Dia o Conselheiro

16

Elliston apresentou seu parecer sobre o processo nº 064.000300/2012, relativo ao

17

balancete contábil do mês de setembro de 2012, o qual foi aprovado e assinado pelos

18

Conselheiros presentes. Na sequência, o processo nº 064.000355/2012, referente ao

19

balancete do mês de outubro de 2012, foi distribuído para o Conselheiro Dr. Bandeira

20

analisar e relatar na próxima reunião. Dando continuidade, o Presidente dos trabalhos

21

solicitou que a Secretária do Conselho verifique o andamento dos Convênios: 1) nº

22

1393/2008, que tem como objeto evento sobre o Programa Nacional de Reorientação da

23

Formação Profissional em Saúde; 2) nº 749146/2010, cujo objeto é a realização de

24

treinamentos sobre capacitação no controle da tuberculose para profissionais estudantes

25

da área de saúde. Não havendo nada mais a ser tratado, às nove horas a reunião foi

26

encerrada. E para constar, eu, Wilma Eva Batista e Silva, lavrei a presente ata, que lida e

27

aprovada, será assinada por mim......................................................................................, e

28

pelos Conselheiros presentes.
_________________________________
Elliston Lobato dos Santos
_________________________________
Luiz Bandeira da Rocha Filho
_________________________________
Sebastião Ferreira Boaventura
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