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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CONSELHO FEDERAL
DE ODONTOLOGIA, REALIZADA NOS DIAS VINTE E QUATRO EVINTE E CINCO DE

MAIO DE DOIS MIL E DEZOITO, EM BRASíLlA (DF)

1 ÀS nove horas do dia vinte e quatro de maio de dois mil e dezoito, na sede do Conselho
2 Federal de Odontologia, endereço SHIN CA 07, Lote 2, Bloco B, Lago Norte, Brasília (DF),
3 reuniu-se a Comissão de Tomada de Contas - CTC, com as presenças dos cirurgiões-
4 dentistas, Paulo Sérgio Moreira da Silva, presidente, dos membros, Messias Gambôa de Melo
5 e Roberta Atta Farias, e da funcionária Ana Luiza de Oliveira Gomes, que assessora a
6 Comissão. O objetivo da reunião foi dar prosseguimento às ações das análises dos gráficos e
7 de toda a apresentação visual do material referente ao quarto trimestre do ano de dois mil e
8 dezessete. Tal material foi objeto de criteriosa e demorada avaliação de todo arcabouço
9 compilado pela área técnica do Conselho Federal de Odontologia, restando ao final o
10 atingimento de um estágio consequente do levantamento fidedigno das contas da Autarquia
11 Federal: suas receitas e despesas, bem como seus comparativos das despesas financeiras
12 empenhadas, liquidadas e pagas. O trabalho do primeiro dia foi encerrado às dezessete
13 horas. Às nove horas do dia vinte e cinco de maio de dois mil e dezoito, em segunda sessão,
14 foram retomadas as atividades, desta vez revisando todo o material levantado das análises
15 dos três primeiros trimestres do ano de dois mil e dezessete, para dar ao trabalho final uma
16 sequência lógica e comparativa das evoluções e nuances do arsenal probatório manuseado
17 pela Comissão de Tomada de Contas. Houve, ainda, sequencia dos levantamentos dos
18 achados referentes aos processos licitatórios encaminhados à Comissão de Tomada de
19 Contas, pelo secretário do Conselho Federal de Odontologia, para avaliação e elaboração de
20 relatório conclusivo. Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas, o presidente deu por
21 encerrados os trabalhos da Comissão. Para constar, foi lavrada a presente Ata, a qual vai
22 assinada pelos participantes da reunião. Brasília (DF), vinte e cinco de maio de dois mil e
23 dezoito.
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