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

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

1 ÀS nove horas do dia vinte e oito 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 MeIo 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 os
7 trabalhos relembrando que essa será a última reunião da Comissão de Tomada de Contas da
8 presente gestão, que se encerra em oito de dezembro de dois mil e dezoito. Na
9 oportunidade, os demais membros e a assessora técnica iniciaram as atividades executando

10 a revisão completa dos itens que compõem o pré-relatório da Comissão de Tomada de
11 Contas, referente aos três primeiros trimestres de dois mil e dezoito, a saber: planilhas de
12 receitas e despesas, patrimônio líquido atualizado da Autarquia, gráficos explicativos das
l3 respectivas movimentações, saldos bancários, análise de processos, atualização dos quadros
14 de achados das prestações anteriores, dentre outros. Ao final desses trabalhos, deu-se por
15 encerrada a sessão que foi reiniciada às nove horas do dia vinte e nove de novembro de dois
16 mil e dezoito. O membro Messias Gambôa de MeIo destacou que o trabalho, ora concluído,
17 sintetiza o retrato fiel da situação econômico-financeira do Conselho Federal de Odontologia
18 e que se sentia com a certeza do dever cumprido. Em seguida, a membro Roberta Atta Farias
19 endossou as palavras do Membro Messias Gambôa de MeIo e evidenciou que o trabalho da
20 Comissão de Tomada de Contas lhe engrandeceu porque representa sua melhor dedicação
21 ao Sistema Conselhos. Frisou que o seu mandato, ora em fase de encerramento, lhe
22 possibilitou um crescimento expressivo como mulher, cirurgiã-dentista e conselheira
23 federal. A contadora Ana Luiza de Oliveira Gomes que prestou valiosa e reconhecida
24 contribuição à Comissão de Tomada de Contas e ao Conselho Federal de Odontologia,
25 endossou as palavras de todos e o quanto foi gratificante para ela ter vivido, de forma tão
26 intensa, a contribuição desse trabalho que, em sua opinião, engrandece a todos e coloca o
27 Conselho Federal de Odontologia numa posição de vanguarda quanto ao respeito às normas
28 de controle vigentes no país. O presidente agradeceu as palavras de todos, expressando que
29 a Comissão de Tomada de Contas oferece ao Sistema Conselhos, com o trabalho
30 desenvolvido nos últimos três anos, um extraordinário instrumento de análise e controle,
31 que pode ser considerado um marco na história do Conselho Federal de Odontologia. Foram
32 finalizados todos os trabalhos propostos, respeitados os prazos estabelecidos para cada
33 ação institucional e encaminhado o pré-relatórío da prestação de contas dos três primeiros
34 trimestres de dois mil e dezoito, a todos os conselheiros federais do atual mandato. O
35 presidente destacou, ainda, que caberá à nova Comissão de Tomada de Contas a ser eleita no
36 próximo dia oito de dezembro de dois mil e dezoito, para um mandato de três anos, finalizar
37 a análise do quarto trimestre de dois mil e dezoito que, por motivos óbvios, não pode ser
38 'concluído pela atual Comissão de Tomada de Contas, em fase final de mandato. Tão logo a
39 nova Comissão de Tomada de Contas conclua a análise do período referido acima, dará
40 sequência ao modelo vigente e submeterá ao novo plenário a prestação de contas do
41 período integral do ano de dois mil de dezoito: Ao final, às dezessete horas, foram
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-continuação-

43 membros presentes na reunião. Brasília (DF), vinte e nove de novembro de dois mil e
44 dezoito.
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