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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 JULHO DE DOIS

MIL E DEZOITO, EM BRASíllA (DF)

Às nove horas do dia dezenove de julho 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 Meio, Roberta Atta
5 Farias, e da Contadora Ana Luiza de Oliveira Gomes, que presta assessoria técnica à CTe. A
6 reunião teve como finalidade dar continuidade às análises dos documentos físicos referentes
7 ao primeiro trimestre do ano de dois mil e dezoito, com seus respectivos achados, que
8 receberam ajustes e redações complementares. A Comissão de Tomada de Contas busca,
9 com esse trabalho minucioso, refletir com nitidez e exatidão a vida financeira da Autarquia,

10 com a garantia de que todos os esforços serão dispendidos para o atingimento do objetivo
II desta Comissão. Durante todo o primeiro dia de trabalho, a Comissão se debruçou sobre o
12 tema acima referido. Concluídas tais ações e nada mais havendo a tratar, o presidente da
13 Comissão de Tomada de Contas deu por encerrados os trabalhos às dezessete horas. Às nove
14 horas do dia seguinte, em segunda sessão, deu-se sequência as atividades analíticas. Na
15 oportunidade, a Comissão recebeu o encaminhamento, lastreado em determinação do
16 senhor presidente do Conselho Federal de Odontologia, doutor [uliano do Vale, dirigido aos
17 setores da Autarquia, das ações/iniciativas do exercício do ano anterior referentes aos
18 achados/recomendações emanados no Relatório de Prestação de Contas do ano de dois mil
19 e dezessete, apresentado ao plenário dos Conselheiros Federais, em dezoito de maio de dois
20 mil e dezessete. Ato contínuo, os membros da Comissão iniciaram a leitura, análise e
21 compilação dos referidos dados. Nada mais havendo a ser discutido, findos todos os
22 trabalhos programados, às dezessete horas, os membros da Comissão deram por encerrados
23 os trabalhos. Para constar, foi lavrada a presente Ata, a qual vai assinada pelos participantes
24 do segundo dia de reunião. Brasília (DF), vinte de julho de dois mil e dezoito.

r:

MESSI

ANA LUI?J\M otIVElRA GOMES
~ADORA

<:

PSMS/dmm

SHIN CA 7 Lote 2 Bloco B Lago Norte
71503·507 Brasília DF

Tel: (61) 3033 4429/30334469/3033-4499
Email: cfo@cfo.org.br / Site: www.cfo.org.br


