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ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE
ODONTOLOGIA. REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2017. EM BRASíLlA

(DF).
1 ÀS nove horas do dia dezessete de agosto de dois mil e dezessete, na sede do Conselho
2 Federal de Odontologia, sito no Setor de Habitações Individuais Norte CA 7, 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, com a
7 aprovação da Ata da Reunião do dia treze de julho de dois mil e dezessete, em Cuiabá (MT).
8 O secretário-geral solicitou informações sobre as Auditorias nos Conselhos Regionais de
9 Odontologia. Foi deliberado que, devido ao reduzido número de servidores, será licitada,

10 excepcionalmente, para este ano, uma empresa de auditoria para efetuar o pleito. O
11 conselheiro Rogério Dubosselard Zimmermann votou contrário, por considerar que a
12 contratação de auditoria externa não contempla o Princípio da Legalidade, visto não existir
13 uma auditoria interna. Propôs-se, ainda, identificar, planejar e apresentar proposta de
14 funcionamento para execução das auditorias com os servidores que a Autarquia possui
15 atualmente. O presidente salientou que o novo organograma já aprovado pelo plenário do
16 Conselho Federal de Odontologia, contempla uma unidade de auditoria interna, e que o
17 concurso público realizado, já selecionou os servidores que serão lotados na referida
18 unidade. Nesse momento, o presidente externou, mais uma vez, sua preocupação com a
19 legalidade do Processo Licitatório realizado para a contratação de empresa especializada em
20 eleições on-line (Pregão Presencial nº 009/2016), conduzido pelo tesoureiro e equipe
21 técnica do CFO,devido à diferença de valores entre as propostas apresentadas. O tesoureiro
22 lembrou que quanto à legalidade do processo licitatório das eleições "on-líne", na época foi
23 consultado o doutor [uan Reguengo Rodrigues, que afirmou na frente do próprio presidente,
24 do tesoureiro e do assessor da tesouraria, que não havia nenhuma irregularidade, visto que
25 a empresa vencedora do certame Scytl, foi a única que atendeu aos requisitos técnicos e as
26 demais exigências do Edital. O více-presidente informou que hoje está havendo a licitação
27 dos condicionadores de ar e que a licitação das persianas será realizada o mais breve
28 possível. Informou, também, que já existem através do apoio do Conselho Regional de
29 Odontologia de São Paulo, as atas de registro de preços para a aquisição de equipamentos de
30 informática. A convocação de alguns aprovados no concurso deverá acontecer o mais breve
31 possível, respeitados os prazos constantes no Edital. São servidores de funções específicas
32 para darem andamento às demandas reprimidas, até a flnalízação de todo o processo de
33 mudança. Foi deliberado o reajuste dos servidores atuais do Conselho Federal de
34 Odontologia, ficando para a próxima reunião de diretoria, o índice e o mês que passará a
35 viger. Foi deliberado, ainda, que a próxima reunião da Diretoria será realizada no próximo
36 dia seis de setembro, em Brasília. Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas, o presidente
37 deu por encerrada a reunião, mandando lavrar a presente ata, a qual após lida e aprovada
38 vai assinada por todos os membros da diretoria. Brasília (DF), dezessete de agosto de dois
39 mil e dezessete.
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