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ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE
ODONTOLOGIA, REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2018, EM

BRASíLlA (DF).

Às quartorze horas do dia quatorze de março de dois mil e dezoito, na sede do Conselho

2 Federal de Odontologia, situada no Centro de Atividades do Setor de Habitações Individuais

3 Norte, em Brasília (DF), reuniram-se os conselheiros federais, doutor [ulíano 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 aprovação

7 das atas de reuniões de diretoria anteriores referentes a: 17 de agosto de 2017; 06 de

8 setembro de 2017; 06 de dezembro de 2017 e 1º de fevereiro de 2018. 1) PAI S: o Tesoureiro

9 propôs que a liberação do PAI-S seja em parcela única, imediata, e seja comunicado aos CROs

lOque ainda não fizeram a solicitação que o prazo foi prorrogado até o dia trinta e um de março

II de dois mil e dezoito, como necessidade de formalizar o processo. O presidente solicitou que

12 fosse referendado pelo plenário. 2) DENÚNCIA CONTRA CRO RS: o Tesoureiro solicitou que

13 fosse aberto uma sindicância para apurar responsabilidades sobre a demora para dar

14 seguimento à denúncia contra membros do CRO-RS. O presidente sugeriu que antes da

15 abertura da sindicância seja feita uma apuração de todas as denúncias que estejam na mesma

16 situação. Ficou deliberado que será aberta a sindicância sugeri da e, simultaneamente, será

17 feito o levantamento de outras denúncias que acontecerem. 3) FLUXO DE DOCUMENTOS: o

18 Presidente sugeriu que fossem estabelecidas as rotinas de fluxo de documentos, pois alguns

19 documentos endereçados a ele não estão chegando. 4) PAGAMENTOS: o Tesoureiro

20 comunicou que todos os pagamentos, regulares e contínuos, serão efetuados normalmente;

21 porém, os de caráter extraordinários, apenas serão pagos se referendados pela diretoria. 5)

22 POSSE DE CONCURSADOS: o Vice-Presidente informou que ontem tomaram posse doze

23 servidores, o décimo terceiro, o qual apresentou atestado médico, tomará posse no dia

24 dezenove de março. Será finalizado, hoje, o cronograma da reconvocação dos novos

25 concursados, os quais ocuparão as vagas dos candidatos que foram considerados inaptos aos

26 cargos. 6) EXTlNÇÃO DE CARGOS: o presidente informou que a PROJURapresentou parecer
- .

27 favorável à extinção dos cargos de escrevente e agente administrativo, realizadas as devidas

28 migrações. 7) SITUAÇÃO FUNCIONAL MARCELLlNO: em relação à sjj,l.Hi"Ç~.
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29 servidor Marcelino, a PROJUR manifestou-se contrária. 8) LICITAÇÃO PARA EVENTOS: o

30 presidente informou que está aberto o processo licitatório para a realização de eventos do

31 CFO. 9) ALTERAÇÃO DE NÍVEL FUNCIONAL: a presidência recebeu três solicitações de

32 evolução de nível funcional, ficando deliberado que será solicitado parecer jurídico sobre o

33 tema. Nada mais havendo a tratar, às quinze horas e trinta minutos, o presidente deu por

34 encerrada a reunião, mandando lavrar a presente ata, a qual após lida e aprovada, vai assinada

35 por todos os membros da diretoria. Brasília, quatorze de março de dois mil e dezoito.
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