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1 Às nove horas e trinta e seis minutos do dia trinta de agosto de dois mil e dezessete, no Hotel
2 Girassol Plaza, situado em Palmas - Tocantins, na 101 Norte, rua NSA,conjunto 02, lote 04,
3 reuniu-se o plenário do Conselho Federal de Odontologia (CFO) para a CCLXXVIIreunião
4 ordinária com a presença dos seguintes conselheiros federais efetivos: [uliano do Vale -
5 presidente, Eimar Lopes de Oliveira - secretário-geral, Rogério Dubosselard Zimmermann -
6 tesoureiro, João Américo Normanha Novaes, Messias Gambôa de Meio, Paulo Sérgio Moreira
7 da Silva, Rodrigo Ivo Matoso e Ataíde Mendes Aires; dos conselheiros federais suplentes:
8 Francisco Xavier Paranhos Coêlho Simões, Harildo Déda Gonçalves, Luiz Fernando
9 Rodrigues Rosa, Roberta Atta Farias, e Tito Pereira Filho; e, da Procuradora Jurídica do CFO,

10 Andrea Damm da Silva Brum da Silveira e do Consultor Jurídico, [uan Reguengo Rodrigues.
11 1) ASSINATURA NO LIVRO DE PRESENÇA. Todos os participantes acima citados assinaram
12 o livro de presença. 2) VERIFICAÇÃO E PROCLAMAÇÃO DO "QUORUM" REGIMENTAL. O
13 secretário-geral do CFO constatou "quorurn" regimental. 3) ABERTURA DA SESSÃO. O
14 presidente do CFO iniciou a reunião manifestando sua satisfação e alegria em receber
15 todos os presentes, mesmo que a trabalho, na cidade onde teve a honra de ver nascer.
L6 Justifica a ausência do vice-presidente do CFO, Ermensson Luiz Jorge, por motivos de
17 saúde, e do conselheiro Dalter Silva Favarete, devidamente justificadas. Em seguida, passou-
18 se ao primeiro assunto da pauta, para apreciação e aprovação. 4) APRECIAÇÃO E
19 APROVAÇÃO DE ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES. Tendo em vista que os conselheiros
20 federais receberam as atas com antecedência, o presidente abre para qualquer alteração ou
21 registro nas mesmas, sendo solicitada, pelo mesmo, a ata de vinte e dois de junho, na qual
22 sugere na página três, nas linhas cento e oito e, final da cento e onze, onde se noticia ações
23 da tesouraria e quitação integral da dívida com a compra da sede do CFO em Brasília. Com
24 relação ao assunto da quitação da dívida, vem a ser manifestada a iniciativa de não remoção
25 dos termos, previamente transcritos na ata, sendo inviável a sua retirada, o que foi aceito
26 por unanimidade. Após algumas colocações e ponderações, foram aprovadas por
27 unanimidade, as atas de vinte e dois de junho, de dois mil e dezessete (ordinária do
28 plenário), de dezoito de maio, de dois mil e dezessete (extraordinária do plenário) e vinte e
29 seis e vinte e sete de abril de dois mil e dezessete (ordinárias do plenário) sendo todas em
30 Brasílla. Dando prosseguimento, passam ao seguinte assunto da pauta. 5) JULGAMENTODE

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. Dando continuidade, o secretário-geral, Eimar Lopes de
Oliveira propõe a leitura dos processos por chamada nominal do estado, e o número dos
processos, tendo como relator o conselheiro Rogério Dubosselard Zimmermann, sendo
aceito por unanimidade. Os processos são de desconstituição de débitos, cancelamento de
inscrição, dispensa das multas eleitorais e cancelamento de inscrição por aposentadoria. O
conselheiro Tito Pereira Filho, solicitou que se oficialize os estados, principalmente Paraíba
e Pará, de que estão sendo detectados o grande número de débitos, e que as medidas
cabíveis sejam tomadas, para que não ocorra com outros estados. O conselheiro Rodrigo Ivo
Matoso solicita que sejam mencionados os números dos processos do Mato Grosso, que não
apresentavam seus respectivos números do Regional, atendido pelo secretário-geral, sendo
os mesmos: Proc FO nº MT-20911/2017, -23019/2017 e MT-2091 17.
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42 conselheiro-federal, Ataíde Mendes Aires, solicitou que seja aprovado até o item quarenta,
43 onde se tem o deferimento total dos processos, sendo aceito pelo plenário. A partir do
44 número quarenta e um, o relator Rogério Dubosselard Zimmermann fez a leitura e
45 identificação dos processos, fazendo algumas colocações de esclarecimentos, opinando, em
46 todos, pela parte pelo deferimento, e parte pelo indeferimento, até o de número
47 cinquenta e três. Foi alertado quanto ao erro de digitação do número de processos, que na
48 realidade eram cinquenta e seis, sendo feita à devida correção. Os de número cinquenta e
49 quatro a cinquenta e seis, foram indeferidos. Foi colocado em votação o parecer do

,..--." 50 conselheiro-relator dos cinquenta e seis processos, sendo aprovado por unanimidade, nos
51 termos dos pareceres que neles constam. Passou-se ao assunto. 6) APRECIAÇÃO DE ATOS
52 BAIXADOS "AO REFERENDUM" DA DIRETORIA E {OU PLENÁRIO DO CFO. O presidente
53 dá ciência à plenária das seis decisões que constam na relação, dando conhecimento do
54 conteúdo de cada uma, que são as seguintes: 22/2017 a 29/2017. Cientes dos atos "ad
55 referendum" do plenário, foram colocadas em votação e aprovadas por unanimidade, as
56 mencionadas decisões. 7) PROPOSTA DE CAMPANHA NACIONAL DE VALORIZAÇÃO DA
57 ODONTOLOGIA. Prosseguindo, o presidente do CFO, esclarece que conforme o chamado
58 em pauta, o assunto trata-se apenas de uma proposta, para ser amadurecida, pensada e
59 discutida em plenário, não ficando nada deliberado. Que a lei de publícídade segue uma
60 legislação específica de contratação de publicidade, e que o termo de convênio deverá estar
61 dentro da lei. Que há mais dificuldade de se fazer uma campanha a nível nacional, do que a
62 nível estadual. Que deixa uma proposta, inicial, de se transferir os recursos, enquanto se tem
63 condições de fazer uma grande campanha nacional. Cada estado que tiver interesse em
64 aderir ao convênio, por não ter condições de fazer licitação, poderá ser feita em outros
65 meses, não só em outubro. Isso, sem dúvida será feito com responsabilidade e legalidade,
66 sendo, sem dúvida, um ponto positivo para o CFO, para os regionais e para os cirurgiões-
67 dentistas. O CFO deverá tomar essa iniciativa de assumir a campanha nacional, ainda que
68 tardiamente, atendendo ao anseio de toda categoria. Muitas colocações foram feitas,
69 inclusive de que a campanha deverá ser capitaneada e coordenada pelo CFO. O tesoureiro
70 do CFO, Rogério Dubosselard Zimmermann propõe que já se deixe estabelecido, para o
71 orçamento do próximo ano, um recurso específico para a Comissão da Comunicação,
72 atingindo-se, com isso, os efeitos desejados. Mencionou, o secretário-geral, que o více-
73 presidente, Ermensson Luiz Jorge é o responsável pela formação dessas comissões. O
74 presidente do CFO volta a fazer um complemento, informando que o que foi apresentado da
75 criação dos vídeos, já está no setor de compras, para a coleta de preços para que se faça a
76 licitação. Foi colocada pelo conselheiro federal, Paulo Sérgio Moreira da Silva, a
77 valorização efetiva da Comissão de Comunicação, talvez sendo ela a mais importante
78 comissão do Conselho Federal, sendo responsável para víabíllzar a imagem de tudo que é
79 ~eito, n~ admbien~e i~ternlo e. extern?d' Ainddafaz um ap.el? .pa.ra qu~ a gestãl~0dndoacerto da ~ ,
80 rorrnaçao a cormssao, e a seja consi era a, e que esta tnícíatíva sala conso I a a, com uma !CQ:J
81 campanha nacional, com uma linguagem nacional. Mencionou, o secretário-geral, que o

~

Více-preSidente, Ermensson Luiz Jorge é o responsável pela formação dessas comissões.
3 Colocou o conselheiro Tito Pereira Filho, complementando, que já existe recurso destinado

84 para essas campanhas através do PAI-AI. Que na maioria dos projetos enviados, cada 110:....-- ••.••..
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86 disponibilizando, financeiramente, esses projetos de valorização. O secretário-geral,
87 propõe ainda, para o período da manhã, um adiantamento dos assuntos gerais. Dando
88 continuidade o presidente do CFO prossegue com o próximo assunto da pauta. 8)
89 PROPOSTA E DELIBERAÇÃO SOBRE A QUITAÇÃO ANTECIPADA DO FINANCIAMENTO
90 BANCÁRIO DO IMÓVEL SEDE EM BRASÍLIA (DF). Comunica que já foram feitos todos os
91 estudos, cálculos e levantamentos, e que já foram solicitados ao banco os valores, mas que
92 ainda não foi providenciada a quitação, em face da conversa com o Gerente Contábll,
93 Luciano Mendonça Costa, que sugeriu que se passasse em plenária, devido ao alto recurso
94 financeiro envolvido, cabendo uma decisão do plenário. Todos já tendo ciência dessa
95 proposta, dessa vontade, o presidente abre para discussão e qualquer colocação, e logo em
96 seguida deliberar. O conselheiro federal, Messias Gambôa de Melo, solicita ao tesoureiro
97 do CFO, uma explanação da viabilidade do procedimento. O tesoureiro, Rogério
98 Dubosselard Zimmermann fala da sua angústia e preocupação distribuindo, entre os
99 conselheiros, uma cópia do relatório final da Polícia Federal. Que no Conselho Federal

100 existem dois diretores, um presidente e o outro vice-presidente. Que a atual gestão continua
101 sob a visão, a mira, a observação dos órgãos de controle. Que atitudes são tomadas,
102 alteradas sem que nada seja discutido em diretoria. Que como exemplo, menciona que não
103 participou do roteiro e elaboração da pauta da reunião do dia seguinte, da assembleia
104 conjunta. Que estão enxergando nele uma ameaça política, e querem descaracterizar ações
105 que tem levado à frente, como se não tivessem sido feitas, vindo com isso, a relatar diversos
106 pormenores de fatos ocorridos, de seu total desagrado, durante o seu período na diretoria.
107 Que defenderá, sempre com dignidade, mesmo os seus erros cometidos. Comenta sobre o
108 empréstimo do Conselho Regional de Minas Gerais, e as aquisições de passagens, onde os
109 membros da diretoria não estão subordinados ao prazo de dez dias. Fala-se em
110 transparência e conduta correta, quando os meandros da administração continua com
111 práticas antigas, isso será inadmissível. Se for detectado que alguma conduta continua se
112 perpetuando nos moldes daquelas em que estavam dentro do Conselho, todos,
113 indistintamente, em razão de dolo culpa, poderemos ser afastados por uma interdição do
114 Conselho Federal. O conselheiro federal, Rodrigo Ivo Matoso pediu vistas do processo do
115 empréstimo do Conselho Regional de Minas Gerais. Prosseguindo coloca que todos os
116 conselheiros, todos os convidados, todos os funcionários, todos aqueles que demandarem
117 aquisição de passagem aérea, houvesse o cumprimento da regra. O secretário-geral, Eimar
118 Lopes de Oliveira, sugere que o presidente do CFO, [ulíano do Vale, se pronuncie, em face
119 das colocações questionadoras feitas pelo tesoureiro, para que os demais se pronunciem
120 baseados na fala de ambos. O presidente do CFO, reafirma que jamais tenha usado o termo
121 insubordinação em suas conversas, jamais usado essa palavra com relação a conselheiros.
122 Que a gestão cabe ao presidente, que a prerrogativa de fazer a pauta cabe ao presidente,

~ 123 sendo que todos tomaram conhecimento da mesma dois dias antes, como o tesoureiro. A
24 gestão do Conselho Federal cabe ao presidente, ele tem a obrigação de saber de tudo que

125 acontece. Que é inadmissível que a tesouraria tome posições ou tenha ações isoladas do
126 presidente, e isso vem acontecendo. Que o processo de Minas é público, e fora feito com

for feita uma análise, serão avaliados por quem de direito. Com relação à norma
29 passagens, deverá o. Que~
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130 foi elaborada uma Decisão 69/2016 que dispõe sobre a adequação interpretativa, e em
131 nenhum momento fala que os diretores estarão desobrigados. Que a gestão do Conselho
132 Federal vai ter a cara do presidente e do plenário, se o apoiar. Após as palavras do
133 presidente, diversos membros da plenária fizeram suas colocações, com relação ao ocorrido.
134 Devido ao questionamento feito pelo conselheiro efetivo, Messias Gambôa de Melo, quanto
135 ao pagamento integral da dívida do prédio da sede, foi feita uma vasta explanação pelo
136 tesoureiro do CFO, explicando que quanto antes se faça o pagamento, maior será a
137 economia para os cofres do Conselho Federal. Estando o plenário devidamente esclarecido,

~ 138 o presidente do CFO, [ulíano do Vale, coloca em votação a quitação do empréstimo, sendo
139 aprovado por unanimidade. 9) INTERVALO-ALMOÇO. É feito um breve intervalo para o
140 almoço às treze horas e cinco minutos, retomando os trabalhos às quatorze horas e trinta e
141 um minutos. Dando continuidade é dado prosseguimento ao próximo assunto da pauta. 10)
142 REUNIÃO COM CONSELHEIROS E CONVIDADOS DO CRO-TO. O presidente do CFO faz um
143 breve agradecimento à presença de todos os representantes de Tocantins, como os
144 cirurgiões-dentistas, representantes das Faculdades do Estado, capital e cidades, ao
145 Presidente da Associação Brasileira de Odontologia Hospitalar, demais entidades. e ao
146 plenário do CFO e toda a sua diretoria, procuradoria jurídica e funcionários. Manifesta a
147 honra que sente pela realização da presente plenária em Palmas-TO, inaugurando, com isso,
148 um novo modelo de reunião, facultando uma maior aproximação do CFO, oportunizando a
149 presença das faculdades e entidades de classe do estado, oferecendo-lhes a possibilidade de
150 questionar, dar sugestões, elogiar, formular cobranças, e propor dicas à diretoria e
151 conselheiros, elucidando toda e qualquer dúvida existente. Em seguida passa a palavra ao
152 presidente do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, Nelson Alves de Castro, que
153 parabenizou a iniciativa da diretoria do CFO, em realizar a Reunião Ordinária do Plenário
154 em Tocantíns, Menciona a presença de alguns representantes de Faculdades e Entidades de
155 Classe. Esclarece que o momento é oportuno para se questionar sobre qualquer dúvida
156 existente. Tomando a palavra o secretário-geral do CFO, Eimar Lopes de Oliveira saúda a
157 todos fazendo a sua apresentação, já que muitos dos presentes não se conhecem
158 pessoalmente, passando para o tesoureiro do CFO, Rogério Dubosselard Zimmermann, que
159 fazendo o mesmo, assim segue sucessivamente, inclusive conselheiros, procuradoria
160 jurídica, consultoria jurídica e funcionários. Após a apresentação de todos os presentes, o
161 presidente do CFO, [ulíano do Vale, dá início efetivamente aos trabalhos. O conselheiro-
162 federal, Ataíde Mendes Aires, abre o questionamento, aproveitando a presença dos
163 representantes, inclusive, das instituições particulares, lançando a pergunta: "como anda o
164 ensino da odontologia e o ensino à distância?". Muitos debates surgiram e muitas sugestões,
165 questionamentos e explicações colocadas como: valorização profissional com a criação de
166 um mecanismo de conscientização da profissão; criatividade e criação de uma cultura maior
167 da necessidade da odontologia; controle de cursos a serem ministrados e a liberação pelo
168 Conselho Nacional de Educação; aumento da carga horária da disciplina de Ética e
169 Legislação Odontológica, nos cursos de graduação; preparo dos alunos para os concursos de
170 Odontologia Hospitalar (projeto de lei, trinta e quatro, parado no Senado); criação de

~

171 matrizes curriculares; reformulação das Comissões, que ainda não foram portariadas e, a
ontratação de um assessor parlamentar para assessorar a diretoria e o plenário [presídçnt __

173 do CFO); exame d resso, avaliando o aprendi ado do aluno, na arte rátic ngo
r ,
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174 dos cinco anos, obtendo o índice para aprovação, avaliando e suprindo suas carências e
175 suprindo-as no passar desse tempo, exame que deverá ser feito entre todas as faculdades; a
176 necessidade da capa citação da Odontologia Legal; a odontologia é uma profissão
177 eminentemente prática, daí a preocupação do ensino à distância; o melhor meio de se
178 formar um bom cirurgião-dentista é com a prática continuada da Odontologia;
179 regulamentação do salário dos dentistas, através dos governantes, valorizando o
180 profissional e a saúde da boca do paciente, paralelamente; e, o uso da self na mídia como
181 meio de propaganda eletrônica; realização de eventos, como congressos, assembleías,
182 reuniões com o comparecimento de todos os interessados, buscando o fortalecimento da
183 odontologia no estado. 11) ASSUNTOS GERAIS. Após tantos assuntos apresentados,
184 discutidos e questionados, foram feitas as considerações finais pelo presidente do CFO,
185 [uliano do Vale, que agradeceu a presença e a participação de todos os presentes, ao
186 plenário, às entidades, e que embora a pauta não tenha tido nem um ponto deliberativo,
187 tudo que foi sugerido vem de encontro a tudo que se vem planejando para um futuro breve.
188 Que a gestão terá que deixar uma marca no CFO, e uma marca positiva, que venha trazer
189 reflexos, especialmente para o cirurgião-dentista, no seu mercado de trabalho e na sua
190 formação, na conduta dos profissionais. O presidente coloca que com relação ao item de
191 assuntos gerais, ficou pendente um assunto com relação á formalização de uma permuta da
192 sede do Conselho Regional de Odontologia do Amapá, já estando tudo instruído em processo
193 datado de dois mil e nove. Vem a ser colocado pela procuradora jurídica, Andrea Damm da
194 Silva Brum da Silveira, que o assunto já está concretizado, já houve a permuta e já estão cada
195 um nos respectivos imóveis, faltando apenas a providência no registro de imóveis, não
196 havendo muito o que se falar sobre o assunto, existindo um termo de permuta, assinado pelo
197 presidente do CFO à época. Foi sugerido pelo tesoureiro do CFOnomear uma comissão
198 para fazer um relatório, estudando o processo e sua regularidade, dando mais segurança,
199 trazendo o seu parecer jurídico ao plenário. Sendo nomeados, democraticamente, para
200 compô-Ia os conselheiros federais Tito Pereira Filho, Luiz Fernando Rodrigues Rosa e a
201 procuradora jurídica Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, sendo providenciada uma
202 portaria para tal ato. Os pormenores dos assuntos acima transcritos, estarão à disposição no
203 áudio através do portal da transparência. O presidente do Conselho Federal de
204 Odontologia, [ulíano do Vale, declarou encerrada a reunião plenária às dezoito horas. Para
205 constar, eu, Nair Pereira Duarte Branco, digitei a presente ata, a qual, após lida e aprovada,
206 vai assinada por todos os participantes natos. Brasília (DF), trinta de a osto de dois mil e
207 dezessete.
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