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Às quatorze horas, do dia vinte e dois de março de dois mil e dezessete, na sede do Conselho 1 

Federal de Odontologia, sito no SHIN (Setor de Habitações Individuais Norte) CA 7, Lote 2, 2 

Bloco B, Lago Norte, Brasília (DF), reuniram-se os conselheiros federais, doutor Juliano do 3 

Vale - presidente; doutor Ermensson Luiz Jorge - vice-presidente; e, doutor Rogério 4 

Dubosselard Zimmermann - tesoureiro. Assinalado o quórum regimental pelo presidente, 5 

deram-se por iniciados os trabalhos com o presidente informando sobre as posses dos 6 

novos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. O tesoureiro apresentou 7 

proposta de ofício a ser enviado aos Regionais sobre a cobrança por meio dos cartões de 8 

crédito, que foi aprovada. O tesoureiro apresentou, também, um calendário regulando o 9 

envio dos documentos contábeis pelos Conselhos Regionais de Odontologia, sendo aprovada 10 

a confecção de uma decisão para oficializar o calendário. Foi apresentada, ainda, pelo 11 

tesoureiro a necessidade de confecção de uma resolução regulamentando a cobrança pelo 12 

Conselho Federal de Odontologia dos materiais (carteiras, certificados, etc.) aos Conselhos 13 

Regionais de Odontologia, e decidiu-se que ficariam isentos do pagamento os Conselhos 14 

Regionais com menos de três mil inscritos, estabelecendo limite nos pedidos realizados em 15 

dez por cento do número de jurisdicionados. O presidente informou sobre a necessidade de 16 

implantação dos softwares já adquiridos da empresa Implanta Informática Ltda., que até o 17 

momento, não foram colocados em funcionamento. Sugeriu que o senhor Emílio Gonçalves 18 

Mota fosse contatado para fazer uma apresentação no Rio de Janeiro e que fosse 19 

estabelecido um cronograma de treinamento e implantação. O tesoureiro apresentou o 20 

relatório sobre o PAI (Programa de Apoio Institucional) - Sustento e ficou decidido que os 21 

Conselhos Regionais de Odontologia do Acre, de Alagoas, do Amapá, do Piauí, de Rondônia, 22 

de Roraima, de Sergipe e do Tocantins receberiam o montante de trezentos mil reais em 23 

parcelas, conforme determina a Resolução CFO-181/2016. O tesoureiro apresentou o 24 

processo de solicitação de empréstimo do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, 25 

ficando decidido que o empréstimo será concedido e, em relação ao débito de cem mil reais 26 

junto ao Conselho Federal de Odontologia, seria orientado ao Regional sobre a necessidade 27 

de quitação do mesmo com os recursos do PAI-Sustento. O presidente referiu sua 28 

preocupação sobre a questão da atuação dos profissionais da Odontologia frente à violência 29 

contra a mulher. Deliberou-se sobre a criação de uma comissão para estudar e elaborar 30 

regulamentação específica, bem como orientação no mesmo sentido para a violência contra 31 

idosos, crianças e adolescentes. O presidente apresentou a solicitação do Conselho Regional 32 

de Odontologia do Piauí para que o Conselho Federal de Odontologia apoie o evento. Foi 33 

aprovado o apoio desde que com contrapartida. Foram apresentados os ofícios CRO-RR 34 

nº047/2017 e CRO-AP nº 30/2017, ambos solicitando auxílio financeiro. Deliberou-se que 35 

fossem respondidos os ofícios informando que serão contemplados pelo PAI-Sustento. 36 

Apreciou-se o ofício CRO-RO nº 35/2017, pedindo trezentos e cinquenta e mil reais para 37 

reforma da sede. Deliberou-se que será contemplado com trezentos mil reais pelo PAI-38 

Sustento e que o restante necessário deverá ser requerido pelo PAI-Empréstimos. O ofício 39 

CRO-MT nº 185/2017 solicitando os recursos para serviços de reforma autorizados pela 40 
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gestão anterior já executados. Deliberou-se pela liberação dos recursos, considerando a 41 

prévia autorização, ressaltando a necessária apresentação das contas relativas aos serviços. 42 

O presidente deu ciência aos demais sobre o teor da decisão sobre a licitação para 43 

cabeamento estruturado da nova sede do Conselho Federal de Odontologia em Brasília, em 44 

que foi declarada vencedora a empresa IPO Tecnologia. O vice-presidente comunicou que 45 

foram definidas as datas do concurso e o estabelecimento de estudos para elaboração do 46 

plano de cargos, carreiras e salários. Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas, o 47 

presidente deu por encerrada a reunião, mandando lavrar a presente ata, a qual após lida e 48 

aprovada vai assinada por todos os membros da diretoria. Brasília (DF), 22 de março de 49 

2017. 50 
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