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

SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO, EM BRASíllA (DF)

1 ÀSnove 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, 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 deu por abertos os trabalhos,
7 conclamando os presentes a dividirem tarefas objetivando dar sequência à análise dos
8 documentos/processos físicos das despesas/receitas do segundo trimestre de dois mil e
9 dezoito. No decorrer do dia, os membros se dedicaram a tais ações, checando planilhas
10 contábeis e gráficos financeiros. Concluídas referidas atividades e nada mais havendo a ser
11 tratado, deu-se por encerrada a reunião. Às nove horas do dia vinte e oito de setembro de
12 dois mil e dezoito, em segunda sessão, foi dada sequência das tarefas iniciadas na sessão
13 anterior. Em seguida, foi elaborado um rol de solicitação de informações à área contábil para
14 subsidiar os trabalhos da Comissão de Tomada de Contas. Constatou-se uma boa sequência
15 do processo de análise das contas do referido trimestre, nos dando certeza de que o
16 resultado a ser obtido, ao final dos trabalhos, será fidedigno e demonstrará, certamente, a
17 vida financeira e contábil da Autarquia Federal. Mister destacar que a Comissão de Tomada
18 de Contas, na oportunidade, reafirmou o modelo já adotado quando dos relatórios de
19 prestação de contas de dois mil e dezesseis e dois mil e dezessete do Conselho Federal de
20 Odontologia, quando das apresentações em plenário do Conselho Federal de Odontologia,
21 com a presença dos senhores conselheiros. Seguiram-se os trabalhos no mesmo diapasão,
22 durante o restante da segunda sessão. Nada mais havendo a ser tratado e discutido, às
23 dezessete horas, os membros da Comissão deram por encerrados os trabalhos. Para constar,
24 foi lavrada a presente Ata, a qual vai assinada pelos participantes do segundo dia de reunião.
25 Brasília (DF), vinte e oito de setembro de dois mil e dezoito.
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