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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CONSELHO FEDERAL
DE ODONTOLOGIA, REALIZADA NOS DIAS SETE E OITO DE JUNHO DE DOIS MIL E

DEZOITO, EM BRASíllA (DF)

I Às nove horas do dia sete de junho 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, dos membros, Messias Gambôa de Melo e Roberta Atta
5 Farias, e da funcionária Ana Luiza de Oliveira Gomes, que assessora a Comissão. A reunião
6 foi iniciada com a solicitação da presença do senhor Luciano Mendonça Costa, Gerente
7 Contábil, para apresentação do modelo final de toda apresentação visual, com seus
8 respectivos gráficos comparativos, referentes aos trimestres do ano de dois mil e dezessete.
9 Na oportunidade, os membros da Comissão de Tomada de Contas propuseram algumas

10 mudanças no contexto do trabalho, objetivando aprimorá-Io, dotando-o de sequencia
11 compreensível sob qualquer ângulo de leitura e análise. Foram discutidos ainda detalhes
12 contábeis referentes aos quatro trimestres do referido ano, ancorados em pressupostos
13 avaliativos consequentes e seguros. Durante todo o dia, os membros dividiram, entre si,
14 tarefas de revisão dos dados e consequentes alterações, caso necessárias. Participou, ainda,
15 da reunião a partir das 10 (dez) horas da manhã, o senhor Luciano Maurício Sampaio
16 Barreto, Gerente de TI, para discussão acerca do Processo CFO número 31166j2017(três
17 um, um meia meia do ano de dois mil e dezessete). Findas as ações, deu-se por encerrada a
18 reunião. Às nove horas do dia oito de junho de dois mil e dezoito, em segunda sessão, houve
19 a sequencia dos trabalhos desenvolvidos na sessão anterior, com cada membro revisando o
20 material contábil da Autarquia. No período da tarde, já com a presença do senhor Luciano
21 Mendonça Costa, Gerente Contábil, debateu-se o resultado das revisões, equacionando e
22 ajustando os achados ao desenho do modelo a ser apresentado ao Plenário do Conselho
23 Federal de Odontologia para conhecimento e posicionamento dos senhores conselheiros
24 federais. Nada mais havendo a debater, às dezessete horas, o presidente deu por encerrados
25 os trabalhos da Comissão. Para constar, foi lavrada a presente Ata, a qual vai assinada pelos
26 participantes da reunião. Brasília (DF), oito de junho de dois mil e dezoito.
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