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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 JUNHO DE DOIS

MIL E DEZOITO, EM BRASíllA (DF)

I Às nove horas do dia dezenove de junho de dois mil e dezoito, na sede do Conselho Federal
2 de Odontologia, endereço SHIN CA07, 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 Melo e Roberta Atta
5 Farias, além da Contadora Ana Luiza de Oliveira Gomes, que presta assessoria técnica à CTe.
6 A reunião teve início com a análise de discussão final dos processos licitatórios estudados e
7 encaminhados a esta Comissão de Tomada de Contas pelo senhor Secretário-Geral do
8 Conselho Federal de Odontologia, doutor Eimar Lopes de Oliveira, para pronunciamento
9 oficial acerca de "gravidade dos indícios colhidos nos cadernos processuais". Durante todo o

\O dia de trabalho os membros da Comissão, com o suporte técnico da Contadora da Autarquia,
11 Ana Luiza de Oliveira Gomes, procederam a leitura, oferecendo sugestões e enriquecendo o
12 trabalho relato ríal, Ao final do dia, ficou fechado o modelo de dos relatórios finais que serão
13 encaminhados quando da próxima reunião da Comissão de Tomada de Contas, ao senhor
14 Secretário-Geral do Conselho Federal de Odontologia. Concluídas as ações desenvolvidas e
15 nada mais havendo a tratar, os membros da Comissão de Tomada de Contas deram por
16 encerrados os trabalhos às dezessete horas. Às nove horas do dia vinte de junho de dois mil
17 e dezoito, em segunda sessão, houve a sequência dos trabalhos desenvolvidos na sessão
18 anterior, dessa vez sem a presença do Presidente da Comissão, doutor Paulo Sérgio Moreira
19 da Silva, que teve que retornar à sua cidade de origem em virtude de imprevistos
20 relacionados à sua vida pessoal e familiar, antecipando o seu horário de seu retorno sem
21 ônus para o Conselho Federal de Odontologia. Os demais membros continuaram suas
22 atividades durante o dia, dando enfoque ao fechamento dos documentos das contas de dois
23 mil e dezessete e já iniciando procedimentos para a análise das contas da Autarquia,
24 referentes ao primeiro trimestre de dois mil e dezoito. Nada mais havendo a ser discutido,
25 findos todos os trabalhos programados, às dezessete horas, os membros da Comissão deram
26 por encerrados os trabalhos da Comissão. Para constar, foi lavrada a presente Ata, a qual vai
27 assinada pelos participantes do segundo dia de reunião. Brasília (DF), vinte de junho de dois
28 mil e dezoito.
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