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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CONSELHO FEDERAL
DE ODONTOLOGIA, REALIZADA NOS DIAS DEZENOVE E VINTE DE ABRIL DE DOIS

MIL E DEZOITO, EM BRASíLlA (DF)

1 ÀSnove horas do dia dezenove de abril de dois mil e dezoito, na sede do Conselho Federal de
2 Odontologia, endereço SHIN CA 07, Lote 2, Bloco B, Lago Norte, Brasília (DF), reuniu-se a
3 Comissão de Tomada de Contas - CTC, com as presenças dos cirurgiões-dentistas, Paulo
4 Sérgio Moreira da Silva, presidente, e dos membros, Messias Gambôa de MeIo e Roberta Atta
5 Farias. O objetivo da reunião, foi dar sequência aos trabalhos de análise das contas do CFO,
6 referentes ao quarto trimestre de dois mil e dezessete, sobretudo no que concerne à pré-
7 finalização dos gráficos demonstrativos de receitas e despesas, com suas evoluções no que
8 tange aos comparativos despesas financeiras empenhadas, liquidadas e pagas. Registramos
9 a presença, na reunião, da funcionária Ana Luiza de Oliveira Gomes, contadora concursada e

10 recém nomeada pela Autarquia, que assessorará a CTC, já dando início à composição da
11 Unidade Interna de Auditoria, de caráter permanente. Resta, ainda, destaque-se, a
12 necessária liberação de dois funcionários, para compor tal ambiente técnico de assessoria da
13 CTe, a saber: um advogado e um administrador, conforme o explicitado por essa Comissão,
14 através da CI-41/2017. Durante o primeiro dia de trabalho, foram discutidas as
15 metodologias a serem ajustadas e adotadas a partir do acolhimento da referida contadora no
16 contexto da estrutura de suporte técnico à Comissão. Nada mais havendo a tratar, o senhor
17 presidente deu por encerrados os trabalhos às dezessete horas. Às nove horas e dez minutos
18 do dia vinte de abril de dois mil e dezoito, em segunda sessão, desde já focando as atividades
19 na análise dos processos lícítatórios, objetos de demanda do doutor Eimar Lopes de Oliveira,
20 Secretário do CFO, encaminhada à CTCatravés de expediente, em quinze de março de dois
21 mil e dezessete. Na seqüência, procedeu-se a elaboração de expediente a ser encaminhado
22 ao Senhor Presidente do CFO, em resposta ao seu ofício 304/2018. Ato contínuo, foi
23 discutido o calendário de reuniões da CTCdo CFO,aprovado em seguida, pela unanimidade
24 de seus membros. Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas, o presidente deu por
25 encerrados os trabalhos da Comissão. Para constar, foi lavrada a presente Ata, a qual vai
26 assinada pelos participantes da reunião. Brasília (DF), vinte de abril de dois mil e dezoito.
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