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

Mil E DEZOITO, EM BRASíllA (DF).

1 ÀS nove horas do dia quatro de setembro de dois mil e dezoito, na sede do Conselho Federal
2 de Odontologia, localizada no SHIN CA07, Lote 2, Bloco B, Lago Norte, Brasília (DF), reuniu-
3 se a Comissão de Tomada de Contas - CTC,com as presenças dos cirurgiões-dentistas, Paulo
4 Sérgio Moreira da Silva, presidente, e do membro, Messias Gambôa de MeIo, além da
5 Contadora Ana Luiza de Oliveira Gomes, que presta assessoria técnica à Comissão de
6 Tomada de Contas. A cirurgiã-dentista Roberta Atta Farias, membro da referida Comissão,
7 por razões de ordem pessoal, não pode participar das presentes reuniões. O presidente da
8 Comissão de Tomada de Contas deu início aos trabalhos organizando as ações referentes às
9 análises das receitas e despesas da Autarquia Federal, concernente ao primeiro trimestre do
10 ano de dois mil e dezoito. Antes, no entanto, procedeu-se a avaliação acerca da apresentação
11 do Relatório Final das Contas do Exercício de dois mil e dezessete, efetivada no dia dezesseis
12 de agosto do corrente ano, quando da CCLXXXIlIReunião Ordinária do Plenário, que contou
13 com as presenças dos conselheiros federais e ainda de alguns presidentes de Conselhos
14 Regionais. Naquela oportunidade, após longa e detalhada apresentação por parte do
15 Presidente da Comissão de Tomada de Contas, cirurgião-dentista Paulo Sérgio Moreira da
16 Silva, o Plenário aprovou, por unanimidade, com ressalvas administrativas, as referidas
17 contas. Voz corrente no ambiente dos conselheiros federais presentes, depoimentos de
18 elogios e reconhecimento à qualidade do trabalho apresentado, o que muito agradou aos
19 membros da Comissão de Tomada de Contas e à sua assessoria técnica. Findas tais ações, e
20 nada mais a ser tratado e discutido, deu-se por encerrada a sessão. No dia cinco de setembro
21 de dois mil e dezoito, em segunda sessão, deu-se continuidade aos trabalhos de análise de
22 despesas/receitas do Conselho Federal de Odontologia referentes ao primeiro trimestre de
23 dois mil e dezoito, já esboçando os gráficos e planilhas inerentes. Em seguida, os membros
24 da Comissão de Tomada de Contas deram por encerradas as atividades. Para constar, foi
25 lavrada a presente Ata, a qual vai assinada pelos participantes da reunião. Brasília (DF),
26 cinco de setembro de dois mil e dezoito.
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