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

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

1 ÀS nove horas do dia vinte e cinco de outubro 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, além da Contadora Ana Luiza de Oliveira Gomes, que presta
6 assessoria técnica à Comissão de Tomada de Contas. O Presidente da Comissão iniciou as
7 atividades, uma vez mais procedendo a sequência das análises, oportunidade em que os
8 membros da Comissão de Tomada de Contas propuseram algumas alterações no contexto do
9 trabalho, sobretudo no que se refere à apresentação gráfica, objetivando aprimorá-lo,

10 concedendo-lhe uma sequência compreensível sob quaisquer ângulos de leitura e análise.
11 Durante o dia de trabalhos, os senhores membros da Comissão de Tomada de Contas,
12 debruçaram-se sobre os dados contábeis referentes aos trimestres em tela, ancorados em
13 pressupostos avaliativos confiáveis e fidedignos. Conclusas tais ações, deu-se por encerrada
14 a reunião. Às nove horas e dez minutos do dia vinte e seis de outubro de dois mil e dezoito,
15 em segunda sessão, procedeu-se a sequência dos trabalhos desenvolvidos na sessão
16 anterior, tendo cada membro revisado o material que lhe era dado como tarefa. No período
17 da tarde, ficou definido o calendário das reuniões da Comissão de Tomada de Contas para o
18 mês de novembro de dois mil e dezoito, sempre na direção de concluir todo o trabalho até o
19 dia vinte e nove de novembro do presente exercício, enviando o pré-relatório, por meio
20 eletrônico, a todos os conselheiros federais. No mesmo diapasão, os trabalhos foram
21 sequenciados até as dezessete horas, quando foi encerrada a reunião e lavrada a presente
22 Ata, a qual vai devidamente assinada pelos membros presentes na reunião. Brasília (DF),
23 vinte e seis de outubro de dois mil e dezoito.
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