Conselho Fiscal da Fepecs/SES-DF
Ata da 40ª Reunião Ordinária
1

Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, às sete horas e cinquenta

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 quadragésima Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Fepecs, com a presença

5

dos Conselheiros Elliston Lobato dos Santos, Luiz Bandeira da Rocha Filho e de

6

Sebastião Ferreira Boaventura, que presidiu os trabalhos. Convidado da Fepecs: Ilton

7

Anselmo de Lima, Gerente de Orçamento e Finanças/CAO. Dando início à Ordem do Dia,

8

os balancetes contábeis dos meses de janeiro e fevereiro de 2013, relativos aos

9

processos

nº

064.000093/2013

e

nº

064.000108/2013,

foram

distribuídos,

10

respectivamente, para os Conselheiros Elliston e Dr. Bandeira, analisarem e relatarem na

11

próxima reunião.

12

conjunta, o processo nº 064.000028/2013, referente ao balancete contábil do mês de

13

dezembro de 2012. Logo depois, considerando que o processo nº 064.000046/2013,

14

referente à prestação de contas, exercício 2012, foi encaminhado ao Conselho Fiscal com

15

antecedência, objetivando possibilitar maior tranquilidade na análise dos autos, os

16

Conselheiros, passaram, então, a discutir sobre questões relacionadas à prestação de

17

contas. Na oportunidade, foi solicitado ao Gerente de Orçamento e Finanças, convidado

18

a participar da reunião, que na próxima prestação de contas seja incluído apenas o

19

Relatório da Comissão de Inventário, excluindo-se o descritivo dos bens patrimoniais,

20

equivalente a aproximadamente quinhentas folhas, por não ter necessidade de enviá-lo

21

aos órgãos de controle externo, visando economia processual e maior densidade à

22

prestação de contas. Dando continuidade, o Dr. Bandeira pediu para registrar que os

23

Conselheiros têm reiteradamente demonstrado preocupação com a exiguidade de tempo

24

para examinar o processo de prestação de contas, oportunidade de apresentarem

25

necessidades de ajustes e de maior clareza nas informações prestadas, neste ano,

26

porém, o processo foi liberado para o Conselho Fiscal com antecedência bastante

27

satisfatória. Após discussão e concluídas as considerações, os Conselheiros assinaram o

28

relatório aprovando o processo de prestação de contas, o qual deverá ser enviado ao

29

Conselho Deliberativo para conhecimento e deliberação.

30

pelos Conselheiros, em virtude de manifestação informal de uma discente da Escola

31

Superior de Ciências da Saúde-ESCS quanto ao atraso no pagamento da Bolsa de

32

Iniciação Científica, que convide os servidores que atuam na área para participarem da

33

próxima reunião a fim de colaborarem com a resposta a ser dada à estudante. Também

Prosseguindo, os Conselheiros analisaram e aprovaram, de forma

Na sequência, foi solicitado
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34

foi solicitado que a nova Coordenadora de Apoio Operacional seja apresentada aos

35

Conselheiros na próxima reunião. Em seguida, respondendo ao Conselheiro Sebastião, a

36

Secretária deste Conselho informou que no dia 20 de março de 2013 foi publicada no

37

Diário de Oficial do Distrito Federal, a Portaria nº 63, que designa servidores para

38

comporem o grupo de trabalho responsável pela elaboração do projeto de transformação

39

da Escola Superior em Ciências da Saúde-ESCS em Universidade Especializada por

40

Campo de Saber na Área da Saúde: Universidade de Ciências da Saúde-UNISUS. Deste

41

modo, a Secretária ficou de agendar com a Diretora Executiva da Fepecs sua participação

42

em uma reunião deste Conselho a fim de tratar sobre o assunto. Finalizando, a ata da

43

reunião anterior foi lida, corrigida e aprovada pelos Conselheiros. Não havendo nada

44

mais a ser tratado, às nove horas e dezoito minutos a reunião foi encerrada. E para

45

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

46

assinada

47

Conselheiros presentes.

por

mim

......................................................................................,

e

pelos

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