Conselho Fiscal da Fepecs/SES-DF
Ata da 41ª Reunião Ordinária
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Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, às oito horas e vinte minutos,
na Sala “B” da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde-Fepecs,
localizada no SMHN, Quadra 03, Conjunto A, Bloco 01, em Brasília-DF, deu-se início à
quadragésima primeira Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Fepecs, com a
presença dos Conselheiros Elliston Lobato dos Santos, Luiz Bandeira da Rocha
Filho e de Sebastião Ferreira Boaventura, que presidiu os trabalhos. Convidada da
Fepecs: Ana Cristina Lopes, Coordenadora de Apoio Operacional. Aberta a sessão, o
Cons. Sebastião cumprimentou a todos e fez a apresentação da nova Coordenadora
de Apoio Operacional da Fepecs, Ana Cristina Lopes. Em seguida, foi feita a leitura e
aprovação da ata da reunião anterior e modificadas as datas das reuniões dos meses
de junho e agosto de 2013, respectivamente, para os dias 03.06. e 14.08. Dando início
à Ordem do Dia, os Conselheiros Sr. Elliston e Dr. Bandeira fizeram a leitura integral
dos relatórios dos balancetes contábeis dos meses de janeiro e fevereiro de 2013,
constantes dos processos nº 064.000093/2013 e nº 064.000108/2013,
respectivamente, os quais foram aprovados sem ressalvas. Na sequência, o processo
nº 064.000151/2013, que trata a respeito do balancete contábil do mês de março/2013,
foi distribuído para o Conselheiro Sebastião analisar e relatar na próxima reunião. Por
oportuno, o Dr. Bandeira solicitou a inclusão do Quadro de Detalhamento de DespesaQDD nos próximos balancetes contábeis. Após, a Secretária deste Conselho informou
que o Dr. Karlo Josefo Quadros de Almeida, Coordenador de Pesquisa e Comunicação
Científica-CPEq/ESCS avisou que não poderia participar desta reunião a fim de
esclarecer a respeito do atraso no pagamento das Bolsas de Comunicação Científica,
reclamação feita por uma discente da Escola Superior de Ciências da Saúde. Deste
modo, foi definido que o assunto será incluído na pauta da próxima reunião a ser
realizada no dia 03 de junho de 2013, para a qual também deverá ser convidado um
representante do corpo discente para participar da discussão. Finalizando, a cópia do
Relatório de Auditoria foi entregue ao Cons. Elliston para tomar conhecimento. Na
oportunidade, o Presidente dos trabalhos ressaltou que o próximo Relatório de
Auditoria deverá ser encaminhado a este Conselho assim que for liberado pelos
Auditores.
Prosseguindo, sugeriu à Coordenadora de Apoio Operacional que
providencie o encerramento de dois Convênios firmados com o Ministério da Saúde
caso não tenha condições de executá-los completamente. Não havendo nada mais a
ser tratado, às nove horas a reunião foi encerrada. E para constar, eu, Wilma Eva
Batista e Silva, lavrei a presente ata, que lida e aprovada, será assinada por mim
......................................................................................, e pelos Conselheiros presentes.
_________________________________
Elliston Lobato dos Santos
_________________________________
Luiz Bandeira da Rocha Filho
_________________________________
Sebastião Ferreira Boaventura
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