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1 Às nove horas do dia vinte de março de dois mil e dezoito, na sede do Conselho Federal de
2 Odontologia, situado no Centro de Atividades do Setor de Habitações Individuais Norte, em
3 Brasília (DF), reuniu-se a Comissão de Tomada de Contas - CTC, com as presenças dos
4 cirurgiões dentistas; Paulo Sérgio Moreira da Silva - presidente e dos membros Messias
5 Gâmboa de Melo e Roberta Atta Farias. O presidente da Comissão de Tomada de Contas deu
6 por iniciados os trabalhos efetivando a divisão de tarefas entre os três membros, com a
7 entrega dos documentos físicos referentes às receitas e gastos do CFO no quarto trimestre de
8 dois mil e dezessete. Em especial foram analisados os processos relacionados às licitações
9 objetivando observar a situação de regularidade de cada um deles. No transcurso da reunião

10 foi procedida uma vez mais uma leitura integral dos pré-relatórios dos três primeiros
11 trimestres, já iniciando também a elaboração do mesmo documento referente ao quarto
12 trimestre de dois mil e dezessete. Nada mais restando a discutir, deu-se por encerrada a
13 reunião no primeiro dia de sessão, às dezenove horas e cinco minutos. Às nove horas do dia
14 vinte e um de março de dois mil e dezoito, em segunda sessão foram retornados os trabalhos
15 de todos os processos iniciados no dia anterior. Foram redigidas correspondências
16 encaminhadas à gestão, a saber: (1); CI-03/2018 endereçada ao Secretário-Geral do CFO em
17 respeito à demanda solicitada por aquele setor, no que se refere a análise de processos
18 encaminhados a essa CTC; (2) CI-04/2018 endereçada ao senhor Presidente do CFOtratando
19 da dísponíbílização/contratação de técnico para dar suporte aos trabalhos da CTC; e, CI-
20 OS/2018 endereçada ao Presidente do CFO solicitando informações acerca das ações da
21 Diretoria para superação dos achados/recomendações constantes no Relatório de Prestação
22 de 'Contas referente ao exercício de 2016, apresentada em Plenário em dezoito de maio de
23 dois mil e dezessete. Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e cinco minutos, o
24 presidente deu por encerrada a reunião, mandando lavrar a presente ata, a qual após lida e
25 aprovada, vai assinada por todos os participantes da reunião. Brasília, 21 de março de dois
26 mil e dezoito.
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