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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CONSELHO FEDERAL
DE ODONTOLOGIA, REALIZADA NOS DIAS VINTE E VINTE E UM DE SETEMBRO DE

DOIS MIL E DEZOITO, EM BRASíllA (DF)

1 ÀS nove horas do dia vinte de setembro 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, do membro, Messias Gambôa de Melo, além da
5 Contadora Ana Luiza de Oliveira Gomes, que presta assessoria técnica à CTe. Por razões
6 familiares a membro Roberta Atta Farias, não pode se fazer presente no dia vinte e um de
7 setembro de dois mil e dezoito. O Presidente da Comissão deu por abertos os trabalhos,
8 focando os esforços no sentido de concluir a análise das contas da Autarquia referentes ao
9 primeiro trimestre de dois mil e dezoito. Durante todo o dia, os membros da Comissão de
10 Tomada de Contas se debruçaram sobre as referidas contas, buscando finalizar a questão
11 relacionada às planilhas e os gráficos do trimestre em avaliação. Findas tais ações e nada
12 mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião. Às nove horas do dia vinte e
13 um de setembro de dois mil e dezoito, em segunda sessão, deu-se continuidade aos
14 trabalhos, objetivando a conclusão dos mesmos, na direção de ter uma amostra pronta dos
15 dados financeiros e contábeis do Conselho Federal de Odontologia, no que concerne aos três
16 primeiros meses do presente exercício. Durante o dia, chegou-se ao término das atividades,
17 conseguindo o resultado desejado. Foi então elaborado o calendário das reuniões da
18 Comissão de Tomada de Contas, para o mês de outubro de dois mil e dezoito, já objetivando
19 o início das análises das contas do segundo trimestre do referido ano. Nada mais havendo a
20 ser tratado e discutido, às dezessete horas, os membros da Comissão deram por encerrados
21 os trabalhos. Para constar, foi lavrada a presente Ata, a qual vai assinada pelos participantes
22 do ~egundo dia de reunião. Brasília (DF), vinte e um de setembro de dois mil e dezoito.
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