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1 ÀSnove horas do dia dezessete de maio 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 CTe.
6 A reunião teve como objetivo sequenciar a análise dos processos licitatórios que foram
7 objeto de encaminhamento do cirurgião-dentista Eimar Lopes de Oliveira, Conselheiro
8 Secretário do CFO,para que se possa proceder a manifestação formal e oficial dos resultados
9 consolidados/encontrados. O primeiro desses processos a merecer a apurada análise da CTC

10 foi o que recebeu o número protocolar CFO-31166/2017 (link Dedicado Internet). Os
11 membros da Comissão, com o suporte da contadora, analisaram a Nota Técnica 01/2017,
12 elaborada pela Secretaria Geral, que identificou dezessete irregularidades em uma amostra
l3 de sete processos selecionados aleatoriamente, sem, entretanto, correlacíoná-los aos
14 processos de origem. Objetivando garantir que a CTC emita relatório conclusivo
15 consequente, partiu-se da premissa que todos os pontos de controle foram indicados para os
16 processos recebidos para avaliação. Ato contínuo, foram estudados todos os pontos
17 referidos e questionados, com debate e consequente elaboração do pré-relatório, que foi
18 durante a tarde lido, recebendo as devidas correções/complementações, buscando-se
19 consolidar uma peça relatorial final que traduza, em todas as suas nuances, o que deveras se
20 sucedeu em todas as etapas do referido trâmite licitatório. Nada mais havendo a tratar, o
21 presidente da CTCdeu por encerrados os trabalhos às dezessete horas. Às nove horas do dia
22 dezoito de maio de dois mil e dezoito, em segunda sessão, abriu-se um espaço, desde logo,
23 para a participação do senhor Luciano de Mendonça Costa, Gerente Contábil do CFO, para
24 avaliação dos dados financeiros, em formato gráfico, das contas da Autarquia, referentes ao
25 quarto trimestre de dois mil e dezessete. Restou evidenciado que o trabalho se encontra em
26 fase de conclusão e que em breve a CTC solicitará data à Diretoria para apresentação, em
27 plenário do relatório final das contas do CFO de dois mil e dezessete. Os trabalhos no
28 período da tarde, consistiram em consolidar o Relatório Conclusivo sobre o Processo CFO-
29 31166/2017 e iniciar a análise dos demais processos citados pelo Senhor Secretário.
30 Também foi estabelecido, em comum acordo, o calendário das reuniões de junho de dois mil
31 e dezoito, além da confecção de expedientes solicitando documentos a áreas da Autarquia no
32 que concerne a coleta de dados oficiais para prosseguimento da análise dos processos
33 citados. Nada mais havendo a ser discutido, às dezessete horas, o presidente deu por
34 encerrados os trabalhos da Comissão. Para constar, foi lavrada a presente Ata, a qual vai
35 assinada pelos participantes da reunião. Brasília (DF), vinte de abril de dois mil e dezoito:";~'
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