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ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,
REALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2017, EM BRASíllA (DF).

I Às nove horas do dia seis de setembro de dois mil e dezessete, na sede do Conselho Federal
2 de Odontologia, sito no SHIN (Setor de Habitações Individuais Norte) CA7, Lote 2, Bloco B,
3 Lago Norte, Brasília (DF), reuniram-se os conselheiros federais, doutor Juliano do Vale -
4 presidente; doutor Ermensson Luiz Jorge - vice-presidente; doutor Eimar Lopes de Oliveira,
5 Secretário Geral, e doutor Rogério Dubosselard Zimmermann - tesoureiro. Assinalado o
6 quórum regimental pelo Secretário-Geral, deu-se por iniciados os trabalhos, sendo
7 deliberado que na ducentésima septuagésima oitava reunião ordinária do Plenário do
8 Conselho Federal de Odontologia ocorrerá o julgamento de processos éticos e a referida
9 reunião acontecerá nos dias dezenove e vinte de outubro de dois mil e dezessete, na sede

10 deste Conselho, em Brasília (DF). Deliberou-se, ainda, que a Assembleia Conjunta sobre a
II apresentação e discussão das propostas de alteração do Código de Ética Odontológíca, será
12 realizada nos dias dez e onze de outubro de dois mil e dezessete. O Secretário-Geral solicitou
13 a união da diretoria, no sentido de continuar a administração do Conselho Federal de
14 Odontologia, com serenidade e com o compromisso de avançar e manter, obrigatoriamente,
15 a saúde e dignidade do Sistema Conselhos de Odontologia, formando e fazendo cumprir um
16 pacto de gestão, sendo esta proposta aceita e defendida por unanimidade, sendo formado,
17 então, o pacto de gestão. Foi definido o percentual de reajuste dos colaboradores do
18 Conselho Federal de Odontologia, no valor de dez por cento. No entanto, o Tesoureiro ficou
19 de apresentar, o mais breve possível, um estudo sobre as discrepâncias salariais existentes
20 atualmente, no sentido de corrigi-Ias, considerando a implementação do plano de cargos,
21 carreira e salários. Foi deliberado que será formada uma comissão para elaborar minuta
22 disciplinando a utilização da toxina botulínica, de acordo com a Resolução vigente
23 (Resolução cento e setenta e seis, de dois mil e dezessete). O Vice-Presidente do Conselho
24 Federal de Odontologia fará, na próxima reunião do plenário, uma apresentação sobre a
25 atual situação do processo de transferência para a sede em Brasília. Foi protocolado, pelo
26 Assessor de Organização e Métodos, Doutor Henrique Voigt Figueiredo, a nota explicativa
27 número um de dois mil e dezessete. Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas, o
28 presidente deu por encerrada a reunião, mandando lavrar a presente ata, a qual após lida e
29 aprovada vai assinada por todos os membros da diretoria. Brasília (DF), seis de setembro de
30 dois mil e dezessete.
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