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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADAlDE CONTAS DO CONSELHO FEDERAL
DE ODONTOLOGIA, REALIZADA NOS DIAS VINTE E DOIS E VINTE E TRÊS DE

NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO, EM BRASíLlA (DF)

1 ÀS nove horas do dia vinte e três de novembro de dois mil e dezoito, na sede do Conselho
2 Federal de Odontologia, endereço SHIN CA 07, Lote 2, Bloco B, Lago Norte, Brasília (DF),
3 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. O Presidente da Comissão, iniciou os trabalhos estabelecendo a
6 metodologia das atividades a serem desenvolvidas, dividindo as tarefas relacionadas às
7 mesmas ações. Foram, durante as sessões, realizadas revisões finais da versão do pré-
8 relatório dos três primeiros trimestres de dois mil e dezoito, que será encaminhado aos
9 conselheiros federais, com mandato em vigor. Foram adequadas as versões finais das
10 planilhas que compõem o documento construído pela Comissão de Tomada de Contas,
11 procedendo-se as revisões dos gráficos concernentes aos gastos percentualizados com
12 pessoal, oferecendo ao Sistema um quadro comparativo fidedigno em relação aos exercícios
13 anteriores. Da mesma forma, foram alterados e/ou complementadas informações que
14 constam do corpo do pré-relatório, em seu contexto, sem mudar, no entanto, a essência de
15 sua concepção, o texto da parte conclusiva foi enriquecido objetivando delinear
16 responsabilidade/compromisso da atual Comissão de Tomada de Contas, tanto no que se
17 refere aos seus limites temporais quanto à sua filosofia/metodologia de trabalhos, que
18 vigeram durante o atual mandato trienal, que se encerra em oito de dezembro de dois mil e
19 dezoito. Os trabalhos tiveram seguimento, sob esse formato, e ao final foi lavrada a presente
20 Ata, a qual vai devidamente assinada pelos membros presentes na reunião. Brasília (DF),
21 vinte e três de novembro de dois mil e dezoito.
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