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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE
ODONTOLOGIA, REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2018, EM BRASÍLIA (DF).

Às doze horas e quinze minutos do dia doze de abril 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, Dr. Juliano do Vale - Presidente;

4 Dr. Ermensson Luiz Jorge - Vice-Presidente; Dr. Eimar Lopes de Oliveira - Secretário-Geral, e

5 Dr. Rogério Dubosselard Zimmermann - Tesoureiro. Foi convidado para essa reunião o Dr.

6 Juan Reguengo, assessor jurídico, para auxiliar no que fosse preciso. Assinalado o quórum

7 regimental pelo Secretário-Geral. deu-se por iniciados os trabalhos: 1. PROCESSO

8 EMPRÉSTIMO CRO MA: após exposição de alguns pontos, deliberou-se que o processo de

9 empréstimo para sede do CRO MA deverá ser encaminhado à PROJUR para novo Parecer,

10 conforme as regras do PAI E. 2. APOIO EVENTOABENO: o Presidente apresenta oficio sobre

II a 53ª Reunião da ABENO - que será realizada nos dias 11 a 13 de julho próximo, em Brasília

12 - em que a Associação solicita apoio ao CFO.A proposta do Presidente foi que o CFOarcasse

13 com as passagens da Relatoria, da Diretoria, da Comissão de Ensino e do Conselho Fiscal (total

14 de 19 passagens). Ficou decidido que seria feito o orçamento antes de aprovarem. 3. AJUDA

15 DE CUSTO PARA PARTICIPANTES EM PLENÁRIAS E EVENTOS: todos concordam que deve

16 ser paga ajuda de custo para membros de comissões, representantes, assessores,

17 funcionários, colaboradores e convidados que participem de plenárias e outros eventos

18 relacionados ao CFO,quando ocorridos na cidade em que residem. Será solicitado ao jurídico

19 que encaminhe uma minuta dessa normatização para deliberação na próxima reunião da

20 diretoria. 4. EVENTO CRO PB: o Presidente apresenta ofício do CRO PB convidando para 5º

21 Congresso Paraibano de Odontologia, de 07 a 10 de junho próximo, e sugerindo reunião do

22 CFO durante o evento. Todos concordam com o agendamento de uma Plenária ou uma

23 Reunião de Diretoria no dia 8 de junho. O Secretário já comunica que não será possível sua

24 presença devido a compromissos já agendados. 5. CONTRATO LINK: Dr. [uliano informa que

25 o Sr. Robson assinou a rescisão e a prorrogação do serviço até 30 de abril. Dr. Zimmermann

26 cobra a abertura de sindicância para apuração de responsabilidades desse contrato. 6. PLANO

27 DE CELULARCORPORATIVO: o Presidente lembra a todos da rescisão do plano de celular

28 corporativo devido ao vencimento do contrato e a impossibilidade de renovação sem nova

29 licitação. 7. SINDICANCIASOBRE PROCESSO DE DENÚNCIADR CILON: o Tesoureiro reitera

30 bertura de sindicância sobre a morosidade do processo de denú
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Continuação.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE
ODONTOLOGIA, REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2018, EM BRASÍLlA (DF).

31 Cílon contra membros do eRO RS.Opresidente concorda com a apuração dos fatos desse caso,

32 mas insiste que todos os outros que também constem com lentidão deverão ser apurados. 8.

33 EXONERAÇÃO DO ASSESSOR DA TESOURARIA: Dr. Zimmermann entrega documento

34 questionando sobre a exoneração do Sr. Vinícius Santiago, assessor da tesouraria, e por que

35 não foi consultado (documento anexo a esta ata). Dr. [uliano explica que o eFO já está

36 recompondo o quadro funcional e o Tesoureiro pode contar com o suporte do quadro

37 funcional. OTesoureiro argumenta que, quando da sua aclamação para assumir a tesouraria,

38 foi sugerido pelos presentes que, considerando os aspectos técnicos envolvidos na função, o

39 tesoureiro indicaria uma pessoa com qualificação e de sua confiança para o cargo de assessor

40 da tesouraria. Foi indicado o Dr. Vinícius Santiago, que se reuniu com o presidente e vice-

41 presidente para acertar os detalhes da sua contratação. Ressalta, ainda, que, durante o

42 período de sua presença no eFO, Dr. Vinícius sempre cumpriu de forma exemplar suas

43 atribuições, com resultados significativos para a pasta, bem como foi um assessor que

44 cumpria regularmente horário na Autarquia. Nada mais havendo a tratar, às treze horas e dez

45 minutos, o Presidente deu por encerrada a reunião, mandando lavrar a presente ata, a qual

46 após lida e aprovada, vai assinada por todos os membros da diretoria. Brasília, doze de abril

47 de dois mil e dezoito. *********************************************************************


