Conselho Fiscal da Fepecs/SES-DF
Ata da 42ª Reunião Ordinária
1

Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, às oito horas e dez minutos,

2

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

3

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

4

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

5

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

6

Filho e de Sebastião Ferreira Boaventura, que presidiu os trabalhos.

7

sessão, o Cons. Sebastião cumprimentou a todos e fez a leitura da ata da reunião

8

anterior, a qual foi aprovada sem ressalvas.

9

Conselheiro Sebastião fez a leitura integral do relatório do balancete contábil do mês

10

de março constante do processo nº 064.000151/2013, o qual foi aprovado pelos

11

Conselheiros. Na sequência, o processo nº 064.000232/2013, referente ao balancete

12

contábil do mês de abril/2013, foi distribuído para o Conselheiro Elliston analisar e

13

relatar na próxima reunião. Logo depois, a Secretária deste Conselho informou ter

14

encaminhado documento convidando ao Dr. Karlo Josefo Quadros de Almeida,

15

Coordenador de Pesquisa e Comunicação Científica-CPEq/ESCS e ao Sr. Vinicius

16

Veloso Paulino, Presidente do Centro Acadêmico de Medicina Mourad Ibrahim

17

Belaciano-CAMIB da Escola Superior de Ciências da Saúde-ESCS para participarem

18

desta reunião a fim de ser esclarecido a respeito do atraso no pagamento das Bolsas

19

de Comunicação Científica, reclamação feita por uma discente da Escola Superior de

20

Ciências da Saúde.

21

justificaram a ausência à reunião, foi definido que o assunto será incluído na pauta da

22

próxima reunião a ser realizada no dia 11 de julho de 2013.

23

Conselheiro Bandeira que com a inclusão do QDD nos Balancetes será possível

24

constatar o nível de execução orçamentária e financeira de cada Projeto e,

25

consequentemente, alertar ou indagar as razões do modesto esforço. Não havendo

26

nada mais a ser tratado, às oito horas e quarenta minutos a reunião foi encerrada. E

27

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

28

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

29

Conselheiros presentes.

Aberta a

Dando início à Ordem do Dia, o

Considerando que os convidados não compareceram nem

Foi observado pelo

_________________________________
Elliston Lobato dos Santos
_________________________________
Luiz Bandeira da Rocha Filho
_________________________________
Sebastião Ferreira Boaventura
Página 1 de 1

