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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 OUTUBRO DE DOIS

MIL E DEZOITO, EM BRASíLlA (DF)

I Às nove horas do dia quatro de outubro 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
6 Comissão de Tomada de Contas. O Presidente da Comissão iniciou as atividades, com a
7 montagem dos gráficos em Power Point referentes às contas do segundo trimestre de dois
8 mil e dezoito. Durante o dia de trabalho, os membros da Comissão de Tomada de Contas
9 desenvolveram ações do tema citado, revisando todos os dados dos processos físicos

10 analisados. Findas as referidas atividades, deu-se por encerrada a reunião. Às nove horas e
1i cinco minutos do dia cinco de outubro de dois mil e dezoito, em segunda sessão, deu-se
12 sequência às tarefas desenvolvidas na sessão anterior. Nesse segundo momento, a Comissão
13 recebeu, uma vez solicitada na reunião da semana anterior, as informações da área contábil
14 que servirão para subsidiar os trabalhos da Comissão de Tomada de Contas. O material
15 técnico recebido foi objeto de análise dos membros da referida Comissão, que dividiram
16 tarefas, objetivando dar celeridade aos trabalhos da sessão. Ficou determinado que a
17 Comissão, na próxima reunião, definirá os passos finais e o prazo para encaminhamento do
18 pré-relatório aos senhores conselheiros federais, para conhecimento. O modelo do pré-
19 relatório, como já consagrado na ata anterior, será o mesmo já adotado nos relatórios de
20 prestação de contas de dois mil e dezessete e dois mil e dezoito, do Conselho Federal de
21 Odontologia, quando foram apresentados aos conselheiros, para apreciação. Ao final do dia,
22 e nada mais havendo a ser discutido, às dezessete horas, os membros da Comissão deram
23 por encerrados os trabalhos. Para constar, foi lavrada a presente Ata, a qual vai assinada
24 pelos participantes da reunião. Brasília (DF), cinco de outubro de dois mil e dezoito.
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