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Aos vinte e três dias de maio de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniram-se na Sala 1 

do Plenário do CFO, situada no edifício sede do CFO em Brasília, os senhores 2 

designados, do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI) - Portaria CFO 19/2018: 3 

Coordenador Geral: Eimar Lopes de Oliveira – Coordenador Geral do Comitê e, 4 

também, Conselheiro Secretário-Geral e os membros do CGAI: Luiz Fernando 5 

Rodrigues Rosa - Representante do Plenário do CFO, Luciano de Mendonça Costa - 6 

Gerente Contábil e Financeiro, Cláudio Teixeira Gouvêa - Subgerente de Tecnologia e 7 

Informação, Décio Ricardo Oliveira dos Santos - Gerente Administrativo, Juan 8 

Reguengo Rodrigues - Chefe do DEJUR, José Wilson Lopes - Chefe dos Setores de 9 

Especialidades e Registros, Geovana Faria da Silva - Chefe do Setor de Compras e 10 

Serviços, o Presidente do Comitê- Autoridade LAI CFO (Portaria CFO nº 22/2015): 11 

Luciano Maurício Sampaio Barreto; o convidado do CGAI: Pedro Paulo Martins Bites 12 

Lobo - Técnico em Arquivo do CFO; e Autoridades da LAI e/ou Representantes dos 13 

CROs: Wladineide Barbosa da Silveira – CRO-AC, Davi da Silva Vieira Costa - CRO-14 

AL, Raimundo Nazareno de Souza Ávila - CRO-AP, Maria da Conceição Picanço - 15 

CRO-AM, Rodrigo da Silva - CRO-CE, Ruzel Moreira Nizio - CRO-DF, Nixon 16 

Nascimento Oliveira - CRO-ES, Roosevelt Martins Rezende - CRO-GO, Cláudia 17 

Almeida Gomes - CRO-MT, Jamille Edna Aparecida Paes Saraiva - CRO-MS, Jéssica 18 

Assumpção Magno - CRO-PA, Clebber de Oliveira Gonçalves - CRO-PB e CRO-PE, 19 

Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves - CRO-PI, Júlio César da Silva Pereira - CRO-20 

RN, Islena Barreto de Queiroz, Contadora e membro do comitê gestor da LAI no CRO-RN,  21 

Jovelina Gabriela Lopes e Silva - CRO-RO, Ingrid Corrêa - CRO-SC, Marcelo Marques 22 

da Cruz – CRO-SP, Gladson Silva Guimarães - CRO-SE, Rafael Marra Soares - CRO-23 

TO. Iniciando os trabalhos, com a palavra, o Presidente do CFO, Juliano do Vale, fez 24 

uma breve participação de abertura afirmando que o objetivo da reunião é conhecer 25 

melhor a realidade dos portais da transparência e da LAI (Lei de Acesso à Informação) 26 

nos Conselhos Regionais e traçar novas estratégias para cumprir as exigências do TCU. 27 

O Presidente enfatizou, ainda, a importância de maior transparência nos atos do CFO. O 28 

Sr. Coordenador Geral do Comitê lembrou sobre as cobranças advindas do TCU, a 29 

respeito da responsabilidade dos Conselhos de fiscalização profissionais com o serviço 30 

público no que se refere à transparência de suas ações. Ato contínuo, convidou a 31 

Autoridade Lai do CFO para fazer uma apresentação, anexa a esta ata. Iniciando a 32 

aprsentação do CFO, a autoridade LAI fez colocações a respeito das atribuições do 33 

comitê e lembrou que o TCU notificou o CFO ,e todos os Conselhos Regionais, por 34 

meio do Acórdão TCU-96/2016-Plenário que determina a oportunização de um 35 

conteúdo mínimo nos portais da transparência pública dos Conselhos. Comentou sobre 36 

as especificações exigidas pelo referido documento quanto às informações que devam 37 
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constar na transparência. Em seguida, passou a palavra à cada um dos representantes 38 

dos Conselhos Regionais presentes para que apresentassem um resumo do atual estágio, 39 

sugestões e dificuldades enfrentadas pelo seu CRO para atendimento do TCU-96/2016-40 

Plenário. Iniciando pelo CRO AC, através de sua representante, Sra. Wladineide, que 41 

comentou sobre a situação atual e sobre as dificuldades em atender às solicitações por 42 

falta de pessoal e recursos. Em seguida, CRO AL, através de seu representante e 43 

autoridade LAI, Sr. Davi, que citou a dificuldade financeira, falta de pessoal, 44 

investimento em infraestrutura para o portal e falta de um canal de comunicação entre 45 

os CROs, pois muitas dúvidas referentes à LAI são comuns. Informou, ainda, de que 46 

dos tópicos do Acórdão, 08 já estão implantados, 07 já possuem a estrutura pronta, mas 47 

estão que apesar de desatualizados deverão estar atualizados até junho de 2018, e, por 48 

fim, de que somente 02 itens - e-sic e Plano estratégico- ainda não foram contemplados. 49 

Posteriormente, O CRO AM, por meio da sua representante e autoridade LAI, Sra. 50 

Maria da Conceição, informou à todos os presentes que o CRO AM teve problemas na 51 

gestão 2016, que a designação da autoridade LAI ocorreu apenas agora, e que o site 52 

encontra-se atualmente fora do ar, mas que será repaginado e adequado às exigências da 53 

LAI até o próximo mês de junho de 2018. Logo depois, o CRO AP, por meio de seu 54 

presidente e autoridade LAI, Dr. Raimundo Nazareno, que apresentou as dificuldades 55 

que existem, mas que já cumpriram parte das requisições em um percentual aproximado 56 

de 50%, e esperam cumprir mais itens e que o CROAP iniciou processo de licitação 57 

visando a contratação de empresa para os serviços de desenvolvimento de um novo 58 

portal para transparência pública. Posteriormente, CRO CE, através de seu representante 59 

e autoridade LAI, Sr. Rodrigo da Silva, que declarou à todos que o processo de inserção 60 

de dados/informações no site do Regional Ceará é executada pelos próprios 61 

responsáveis pela produção dos dados/informações, que em função de custos 62 

financeiros, ficou limitado a apenas um site para o CRO e a LAI, e que por este motivo, 63 

o CRO CE optou por licitar a contratação de empresa especializada que ficará 64 

responsável pela criação de um site específico para este fim e que os trabalhos estão em 65 

andamento. Registro, por fim, que apesar de ainda não estarem disponíveis, todos os 66 

arquivos com os dados/informações que serão disponibilizados já se encontram 67 

devidamente digitalizados e que não há um prazo definido para p CRO CE atender 68 

integralmente o Acórdão, em face à todas as dificuldades expostas. Em seguida, CRO 69 

DF, através de seu representante e autoridade LAI, o Sr. Ruzel, informou a todos que foi 70 

contratada a empresa Implanta para a disponibilização das informações, momento em 71 

que elogiou a positividade do serviço prestado, ficando como sugestão aos demais 72 

Regionais. Da mesma forma, informou a todos que o CRO DF cumpriu integralmente o 73 

Acórdão da LAI, exceção feita ao quesito do E-Sic. Em seguida, o CRO ES, por 74 
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intermédio do seu representante e autoridade LAI, o Sr. Nixon, comentou a necessidade 75 

da busca por alternativas ao cumprimento do Acórdão TCU, e como ocorreu a 76 

implantação portal de acesso à informação no Conselho Regional do Espírito Santo. 77 

Expôs que a grande dificuldade enfrentada pelo CRO foi no processo de alimentação 78 

dos dados/informações no site, mas que os dados estão atualizados. Registrou, ao final 79 

de sua fala, que o CRO ES não atendeu, apenas, aos quesitos correlacionados à 80 

temporalidade e a classificação das informações, mas que aguarda um posicionamento 81 

oficial do CFO a respeito deste assunto. Pedindo a palavra, o coordenador geral do 82 

Comitê lembrou a todos sobre a nova estrutura organizacional do CFO e da necessidade 83 

de adequação do regimento interno a esta nova estrutura. Prosseguindo, o CRO GO, por 84 

meio do seu representante e autoridade LAI, Sr. Roosevelt, que comunicou aos 85 

presentes que o CRO GO recebeu visita do TCU e CGU, momentos em que foram 86 

apresentadas ao CRO exigências, inclusive sobre a LAI. Disse que o CRO GO continua 87 

comprometido quanto ao cumprimento das exigências do citado Acórdão, o que se dá, 88 

por meio de aprimoramento do funcionamento do Portal. Ato contínuo, o CRO-MS, 89 

através da sua autoridade LAI e de seu Gerente administrativo, Sra. Jamile e Sr. Juliano, 90 

respectivamente, iniciam a apresentação, também anexa a esta ata, sobre o Portal da 91 

informação da autarquia. Informou que a dificuldade enfrentada está no detalhamento 92 

das diárias e reuniões do CRO MS. Para eles, o planejamento e as ações ainda precisam 93 

de ajustes, e que o CRO MS está em processo de melhorias do layout do site e 94 

aperfeiçoamento das informações disponibilizadas. Em prosseguimento as 95 

apresentações, o CRO MT, através de sua representante e autoridade LAI, Sra. Cláudia, 96 

declarou que sempre surgem dúvidas durante a implantação de um portal de acesso à 97 

informação, como por exemplo, com relação a disponibilização dos Termos de Ajuste 98 

de Condutas (TACs) e formatos abertos de arquivos, mas que o CRO segue melhorando 99 

o sistema de seu acesso à informação e que cumpriu o plano de ação traçado 100 

anteriormente. Todavia, informou a todos que as informações do exercício de 2012 101 

ainda precisam ser melhoradas. Prosseguindo, o CRO PA, através de sua representante e 102 

autoridade LAI, Sra. Jéssica, transmitiu aos presentes informações a respeito da 103 

tentativa e luta do CRO PA para organizar as informações, objetivando facilitar o acesso 104 

ao público, que os conteúdos estão atualizados, que o site possui pouca usabilidade e 105 

que enfrenta dificuldades com relação à disponibilização dos dados financeiros. 106 

Finalizando, informou de que o E-Sic está operacionalizado. Os CRO PB e CRO PE, 107 

representados pelo mesmo profissional e, da mesma forma, autoridade LAI dos dois 108 

Conselhos, O Sr. Clebber iniciou sua explanação descrevendo a metodologia de 109 

avaliação à aplicabilidade da LAI no CRO PB e no CRO PE, fundamentando-se nas 98 110 

questões qualitativas pontuadas no Monitoramento do Acórdão TCU 96/2016-P - 111 
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Auditoria do TCU para avaliar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação pelos 112 

Conselhos de Fiscalização Profissional, no tocante a apresentação pelo CRO PB, 113 

momento em que declarou sua preocupação em facilitar, não só acesso às informações, 114 

mas, igualmente, a qualidade e a facilidade de exposição das mesmas, uma vez que o 115 

público que as busca muitas vezes não possui a compreensão de aspectos técnicos. 116 

Informou quais questões foram adotadas e quais pontos precisam ser implementados 117 

tendo como referência o questionário de Monitoramento do Acórdão TCU 96/2016-P, a 118 

situação atual no cumprimento das determinações do TCU resulta-se em 78% da 119 

estrutura básica exigido pelo TCU, no entanto esclareceu que para atender em 100% 120 

necessidade de um prazo médio de 180 dias. Com a palavra, o senhor Luciano Barreto 121 

declarou encerrada, às 11h55, a primeira parte da reunião. Todos retornaram a reunião 122 

às 13h33, quando o Sr. Clebber deu continuidade à sua apresentação, agora falando 123 

sobre o processo de transparência pública do CRO PE, momento em que citou algumas 124 

experiências em decorrência de respostas concedidas aos usuários do portal da 125 

transparência, citando que a estrutura funcional do CRO-PE procura atendar as 126 

demandas de maneira imediatista, para isto falou sobre o processo de disponibilização 127 

da informação e que o CRO PE iniciou o processo de digitalização dos documentos de 128 

2012 a 2018. No tocante a situação atual no cumprimento das determinações do TCU, 129 

ressaltou que o CRO-PE cumpriu em 79% da estrutura básica exigido pelo TCU, no 130 

entanto esclareceu que para atender em 100%, necessita de um prazo médio de 180 dias, 131 

pois a maior demanda refere-se a institucionalização do SIC – Sistema de Informação 132 

ao Cidadão como também implantar o e-Sic, finalizou sua participação disponibilizando 133 

aos participantes da reunião sua apresentação na qual dispõe do check list detalhado das 134 

98 questões que engloba as exigências mínimas definido pelo Acórdão TCU 96/2016. 135 

Posteriormente, o Dr. Leonardo, por meio do Presidente e autoridade LAI do CRO PI, 136 

fez uma apresentação (também anexa a esta ata) a respeito do atual estágio do Portal da 137 

Transparência Pública do CRO PI, comunicando a todos de que, dos 24 itens solicitados 138 

pelo TCU, 16 itens já foram cumpridos em sua totalidade. Ainda, apresentou aos 139 

presentes as dificuldades encontradas pelo CRO PI, bem como o layout atual do site do 140 

CRO. O CRO RN, através de seu representante e autoridade LAI, o Sr. Júlio, afirmou 141 

aos presentes que o Conselho do Rio Grande do Norte procurou reestruturar o site do 142 

CRO RN, baseando-se no site do CFO, e que, buscou atender às solicitações do 143 

Acórdão da forma mais completa possível e que o portal do CRO atende quase que a 144 

totalidade do Acórdão, exceções feitas ao E-Sic e ao processo de classificação e 145 

definição de temporalidade das informações. Finalizando, comunicou que os dados do 146 

portal do CRO RN atualizados até 2017 e que estão na fase de disponibilização dos 147 

dados correlacionados ao exercício de 2018. Em seguida, o CRO RO, por meio da 148 



 
 

ATA DA 2ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE ACESSO  

À INFORMAÇÃO – CGAI, REALIZADA EM 23/05/2018, NA SEDE DO CFO 

Página: 5 

representante, a Sra. Jovelina, apresentou dúvidas em relação ao formato correto da 149 

informação a ser inserida no portal da transparência e comunicou que as informações 150 

atuais estão disponibilizadas e, apenas, no formato em PDF, estando às mesmas 151 

atualizadas de 2012 a 2016 e que em relação às informações dos exercícios de 2017 e 152 

2018, não há previsão para sua disponibilização. Ratificar que as dificuldades 153 

encontradas no CRO RO são as mesmas dificuldades expostas pelos demais CROS. 154 

Finalizando, comentou ter dúvidas quanto à necessidade de disponibilizar informações 155 

sobre processos éticos, momento em que, a autoridade LAI do CFO sugeriu que o CRO 156 

disponibilize, inicialmente, apenas os dados estatísticos sobre processos éticos e que 157 

assunto deverá ser tema de futuras reuniões do Comitê. Logo após, o CRO SE, por meio 158 

de seu representante, Dr. Gladson, que deu inicio a sua apresentação informando aos 159 

presentes que o CRO SE recebeu recomendação dobre a LAI do Tribunal de Contas do 160 

Estado de Sergipe e que estas foram plenamente atendidas. Ele esclarece que as 161 

informações são atualizadas mensalmente, uma vez que foram nomeados funcionários 162 

em cada setor com essa responsabilidade, e que enfrenta dificuldades, como a falta de 163 

servidores. Finalizou sua fala declarando que o CRO SE ainda não implantou o 164 

processo E-Sic e que ainda não foram iniciados os trabalhos de classificação e 165 

temporalidade das informações do CRO. Posteriormente, o CRO SC, por meio de sua 166 

representante, Sra. Ingrid, que iniciou sua exposição lembrando que durante o processo 167 

de implantação do portal de acesso à informação realizou pesquisas em outros portais. 168 

Informou que apesar de ter sido a Autoridade LAI, hoje é o senhor Silvio, e que eles 169 

utilizam o sistema Implanta e sugere um sistema padronizado entre os CROs. 170 

Concluindo, a representante do CRO SC disse que ainda não foram iniciados, no CRO 171 

SC, os trabalhos de classificação e temporalidade das informações do CRO e que há 172 

uma grande dificuldade na operacionalização dos dados/informações no prazo 173 

estipulado pela Lei (LAI). Logo após, CRO-SP, por meio de seu representante e 174 

autoridade LAI, o Sr. Marcelo deu início a sua apresentação (anexa a esta ata,) 175 

informando que o CROSP já contempla a totalidade dos itens solicitados pelo Acórdão 176 

do TCU, e que o CRO SP implantou o sistema “Fale Conosco”, em vez do E-Sic. 177 

Entretanto, ele exemplificou que ocorreram apenas duas solicitações de informações 178 

“passivas” desde a disponibilização dos serviços. O representante do CROSP terminou 179 

sua fala lembrando que todos de que os processos do CRO SP, relativos às diversas 180 

áreas e tipos, estão devidamente disponibilizados no portal da transparência do CRO 181 

SP, exceção feita, apenas, aos processos éticos, uma vez que, não há decisão oficial a 182 

respeito do assunto, propondo, inclusive, que o CFO fomente um fórum para esta 183 

discussão. Seguindo, e terminando as apresentações correlacionadas aos Conselhos 184 

presentes, o CRO TO fez uma apresentação, por meio de seu representante Dr. Rafael e 185 
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anexa a esta ata, informando que o CRO TO enviou um funcionário ao CRO ES com a 186 

finalidade de obter mais informações sobre o processo realizado no CRO ES para 187 

disponibilização de dados e informações. Ele afirmou que, atualmente, 88%, dos 188 

cinquenta itens solicitados foram atendidos, 10% das solicitações foram parcialmente 189 

contempladas, faltando apenas alguns detalhes, e que os 2% restantes referem-se ao 190 

sigilo dos documentos, ainda não contemplados pelo CRO. Com a palavra, o senhor 191 

Coordenador Geral do Comitê passou a palavra, novamente, a Autoridade LAI do CFO 192 

para que ela fizesse a conclusão da apresentação do CFO. Assim, por conseguinte, ela 193 

apresentou aos presentes às ações motivadoras do encontro - item 9.1. do Acórdão 194 

TCU-96/2016-Plenário -, que determina a obrigatoriedade dos Conselhos de 195 

Odontologia quanto “a instituição de procedimentos para que seus sítios eletrônicos 196 

contemplem os conteúdos mínimos divulgados ativamente, isto é, independentemente 197 

de solicitação”. Pontou aos presentes fatos conhecidos e ocorridos no âmbito do CFO, 198 

fatos estes, impedidores da manutenção do processo de constante articulação e controle 199 

dos processos de atendimentos, ao citado Acórdão do TCU, pelos Conselhos de 200 

Odontologia (CFO e CROs), quais sejam: a) Operação Tiradentes e suas 201 

consequências; b) grande demanda dos Órgãos de Controle (CGU e TCU), nos processos 202 

de auditoria; c) o período de recesso para as comemorações de Natal e Ano Novo e 203 

para preparação da transferência para Brasília, ocorrida em 23 de Janeiro de 2018 – 204 

Decisão - CFO-46/2017; d) o processo de transferência do CFO, do Rio de Janeiro, para 205 

Brasília; e, e) a significativas alterações no quadro funcional do Conselho Federal de 206 

Odontologia, tendo como principais elementos motivadores: e.1) o Processo nº TST-RR-207 

39400-07.2005.5.01.0062, com provimento dado pelo Tribunal Regional do Trabalho 208 

da 1ª Região à nulidade das contratações realizadas desde 18 e maio de 2001; e, e.2) a 209 

adesão ao Plano de Desligamento voluntário (PDV) - Decisão CFO-075/2016”. 210 

Finalizando sua fala, a autoridade LAI deu ciência aos representantes dos Conselhos 211 

Regionais do lote de ações que o CFO irá iniciar, nos próximos dias, visando atender 212 

suas responsabilidades de articulador no processo de transparência pública dos 213 

Conselhos de Odontologia, a saber: a) confecção de relatórios periódicos a respeito 214 

destas ações desenvolvidas pelo CFO; b) solicitação de um posicionamento oficial, por 215 

parte dos Conselhos Regionais de Odontologia, quanto ao seu atual estágio de 216 

atendimento ao Acórdão citado e seu respectivo plano de ação, onde deverão constar 217 

as ações e o cronograma previsto pelo CRO para o pleno atendimento de cada um dos 218 

itens que ainda precisam ser implementados; c) elaboração, pela Autoridade LAI do 219 

CFO, de relatório circunstanciado sobre as respostas fornecidas pelos Conselhos 220 

Regionais a respeito dos seus estágios e planos de ação; d) solicitação de um 221 

http://transparencia.cfo.org.br/ato-normativo/?id=2620
http://transparencia.cfo.org.br/ato-normativo/?id=2620
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posicionamento oficial, por parte dos Conselhos Regionais de Odontologia, quanto as 222 

respostas oferecidas aos questionários do Acórdão 96/2016, em ambas as pesquisas  223 

ocorridas nos anos de 2016 e 2017; e) elaboração, pela Autoridade LAI do CFO, de 224 

relatório completo sobre a evolução da aderência LAI, pelos Conselhos de Odontologia 225 

(CFO e CROs) considerando-se as respostas oferecidas nos questionários de 2016 e 226 

2017; f) disponibilização de todas estas ações (documentos oficiais de solicitação e de 227 

resposta fornecidas pelos Conselhos Regionais) nos Portais da Transparência Pública, 228 

tanto do CFO quanto nos CROs; e, g) comunicar, periodicamente ao TCU, todas estas 229 

ações”. Com a palavra, o senhor Coordenador Geral do Comitê finalizou a reunião, 230 

declarando a todos os presentes que o objetivo da reunião foi plenamente atendido, 231 

agradeceu a atenção recebida pelo Comitê em aceitar o convite de participação, 232 

parabenizando os presentes pelos trabalhos executados em cada um dos Conselhos. 233 

Registrou a ausência dos Conselhos Regionais Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, 234 

Rio de Janeiro, Roraima e do Rio Grande do Sul. Não havendo mais nada a ser tratado o 235 

Coordenador Geral do Comitê e, também, Conselheiro Secretário-Geral, doutor Eimar 236 

Lopes de Oliveira, declarou encerrada a reunião às quinze horas e trinta e cinco 237 

minutos. Para constar, eu, Thaís de Oliveira Bernardes – CFO, redigi a presente ata que, 238 

após lida e aprovada por todos, segue assinada. Brasília, 23 de maio de 2018. 239 

*************************************** 240 
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