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1 Atada l' ReuniãoOrdináriade20,9';'~~-: )i j
? Conselho Fiscal da Fundação Estatal Saúde da Família (FES~};:;:··'E;,~'·"···".~'jI
3 Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e ~~z: no Sol Barra Hotel, LocalizadO<~~ ~!:/
4 na Av. Sete de Setembro- Porto da Barra, AuditOria Farol da Barra, Salvador/BA,~~-'
5 com as presenças dos Senhores Membros do Conselho Fiscal da Fundação Estatal
6 Sallde da Farrília (FESF): Edilson Rodrigues Mascarenhas (titular), Maria Raquel de
7 Aurora (titular), dos membros da Diretoria Executiva: João Batista Cavalcante Filho
8 (Dir. Desenvolvimento da Atenção à Saúde) e José Sérgio Oliveira de Carvalho
9 (Diretor Administrativo Financeiro). Às 11 horas, havendo número legal de

10 representantes, foi declarada aberta a sessão, passada a lista de presença em
11 anexo, e apresentada a pauta do dia composta por: 01: Prestação de Contas do ano
12 de 2009 da Fundação Estatal Saúde da Família; 02: Definição de Funcionamento do
13 Conselho e Agendamento da próxima Reunião para apresentação de parecer sobre
14 as Contas de 2009. Após as considerações quanto aos tempos necessários para o
15 bom andamento dos trabalhos, feitos pelo Sr. Edilson, o Diretor Administrativo
16 Financeiro fez a apresentação das contas da FESF, iniciando com apresentação do
'11 papel e atribuições do Conselho Fiscal conforme artigo 29 do Estatuto. Seguiu
18 apresentando um breve histórico da criação e instituição da Fundação, a qual
19 integralizou um capital social no valor de R$2.344.904,30 oriundo do recurso CER,
;10 apresentou as ações desenvolvidas em 2009 e os números contábeis até dezembro
21 de 2009, entradas R$3.279.141,51, saídas:R$1.824.941,85 e disponibilidade:
2.2 R$1.?37.593,15, fazendo os devidos esclarecimentos aos Conselheiros presentes
23 e, disponibilizando toda documentação comprobatória referente ao balancete de
24 2.009 Após Este debate, o conselheiro Edilson apontou a necessidade de um
25 suporte técnic:) para que os Conselheiros qualificassem o seu papel em relação à
2G Fundação, ao qual o Diretor da DIAF colocou à disposição todo o corpo técnico da
:n sua diretoria para este fim. Ao final, os conselheiros opinaram pela aprovação das
28 contas da FESF. Por fim foi definido que o parecer e a ata de apreciação das Contas
29 de 2009 serã~ apresentados, para aprovação, na próxima reunião do Conselho
30 Curador que acontecerá no dia 21 de maio de 2010. Não havendo mais nada a
3i declarar, deu-se por encerrada a sessão às 12 horas e 15 minutos. Assim, eu, ivana
32 Carvalho Santos Sousa, lavrei a presente ata, que será por mim e pelos senhores
33 membros ..assinada, após lida ~~vador, 18 de maio de 2010>
34 ivana Carvalho Santos Sousa .
35 Conselheiros: .
36 Edilson Rodrigues Mascarenhas (titular),
37 Maria Raquel de Aurora (titular)
38 Diretoria Executiva da FESF:
39 Hêider Aurélio Pinto:
40 João Batista Cavalcante Filho
4 -I Ailton Cardozc da Silva Júnior
42 Alessandra Martins do~ Reis
43 José Sérgio O\~a de~arva!hp. '.
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Fundação Estatal Saúde da Família - Bahia
Parecer do Conselho Fiscal FESF nO01, de 18 de maio de 2010.

Prestação de contas do ano de 2009 da
Fundação Estatal Saúde da Família

o CONSELHO FISCAL da Fundação Estatal Saúde da Família da Bahia - FESF-SUS,
no uso de suas atribuiçôes que são conferidas pelo art. 29" do Estatuto, reuniu-se no
Hotel Sol Barra, localizado na cidade de Salvador-BA aos dezoito dias do mês de maio
de dois mil e dez, com o objetivo de avaliar a prestação de contas da FESF-SUS do
ano de 2009.

Apõs análise das demonstraçôes contábeis, das receitas e despesas apuradas,
contendo a identificação e a confrontação entre a natureza de cada receita e seus
custos e demais dados concernentes à prestação de contas da instituição com a
disponibilização de todos os documentos comprobatõrios, OS CONSELHEIROS
OPINAM FAVORAVELMENTE SOBRE A APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DA FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMILlA PARA O ANO DE 2009
PARA DELIBERAÇÃO DO CONSELHO CURADOR.

Salvador/BA, 18 de maio de 2010.

~~ )J.íti/<i:"=: &1tr2~E:.êiSõnRodrigfJes Mascarenllas (titular)
Conselho Fiscal da Fundação

Maria Raque urora (titular)
Conselho Fis ai da Fundação



Lista de Presença da 1a Reunião Ordinária

18 de maio de 2010

Conselho Fiscal - FESF

Conselheiros:

Maria Raquel da Aurora (Titular):

Edilson Rodrigues Mascarenhas (Titular)

Diretoria Executiva FESF:

Hêider Aurélio Pinto: -----------------------------
João Batista Cavalcante: __ ~A~~-------------------

Alessandra Martins dos Reis: +----A
José Sérgio Oliveira de Carvalho __ (_~_~ _

Ailton Cardozo da Silva Júnior: _

Convidados:

------------------------~------------_._, ..•_,--~-,---


