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Às nove horas e cinco minutos do dia dezoito de outubro de dois mil e dezoito, na sede do
2 Conselho Federal de Odontologia, endereço SHIN CA 07, Lote 2, Bloco B, Lago Norte, Brasília
3 (DF), reuniu-se a Comissão de Tomada de Contas - CTC, com as presenças dos cirurgiões-
4 dentistas, Paulo Sérgio Moreira da Silva, presidente, e dos membros, Messias Gambôa de
5 Melo e Roberta Atta Farias, além da Contadora Ana Luiza de Oliveira Gomes, que presta
6 assessoria técnica à Comissão de Tomada de Contas. O presidente da Comissão de Tomada
7 de Contas deu início aos trabalhos, convocando o senhor Luciano de Mendonça Costa,
8 Gerente Contábil do Conselho Federal de Odontologia, para que fosse apresentado o
9 consolidado de receitas e despesas, bem como os demonstrativos de pagamentos efetivados,

10 saldos bancários e demais itens que compõem o retrato fínanceírn/contábíl da Autarquia
11 Federal. Após tal ação, ficou acordado o prazo de vinte e oito de novembro de dois mil e
12 dezoito para a consolidação final do pré-relatório das contas do Conselho Federal de
13 Odontologia, referente aos três primeiros trimestres de dois mil e dezoito. O referido pré-
14 relatório será encaminhado, via meio eletrônico, para todos os senhores conselheiros da
15 atual gestão, para conhecimento. Como, por razões temporais, não será possível concluir a
16 análise do quarto trimestre, por óbvio, o mesmo será objeto de análise/estudo da próxima
17 Comissão de Tomada de Contas a ser eleita em dezembro de dois mil e dezoito. Durante todo
18 o dia, o trabalho se deu nesse diapasão e ao final foi encerrada a reunião. No dia dezenove de
19 outubro de dois mil e dezoito, em segunda sessão, foram abertos os trabalhos às nove horas.
20 Foram sequenciadas, na oportunidade, as revisões dos consolidados dos dados recebidos e
21 os ajustes/correções dos gráficos e das planilhas do semestre analisado. A Comissão de
22 Tomada de Contas, em virtude de convocação da Presidência do Conselho Federal de
23 Odontologia, aos Conselheiros Federais para participação da Solenidade do Prêmio Nacional
24 de Saúde Bucal na noite do dia trinta de outubro de dois mil e dezoito, deliberou por emitir a
25 Comunicação Interna número vinte, que convoca seus membros para reunião da Comissão
26 de Tomada de Contas no mesmo dia trinta de outubro, no horário das nove às dezessete
27 horas. Dessa forma, adianta a sequência dos trabalhos e exercita o princípio da
28 economicidade, uma vez que as despesas dos deslocamentos de seus membros, já estarão
29 consagradas no rol dos custos do evento a ser realizado na noite do dia trinta de outubro de
30 dois mil e dezoito, em Brasília. Na sequência, foram debatidos o modelo do trimestre com as
31 correções/ajustes procedidos durante o dia. Ao final do dia e nada mais havendo a ser
32 tratado, às dezessete horas, os trabalhos foram encerrados não sem antes ser lavrada a
33 presente Ata, que por todos segue assinada. Brasília (DF), dezenove de outubro de dois mil e
34 dezoito.
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