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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2022, SALVADOR-BA 1 

 2 

Às dezenove horas do dia quinze de junho de dois mil e vinte e dois, de forma virtual através da plataforma 3 

Google meeting reuniu-se o Plenário do Conselho Regional de Odontologia (CRO-BA) para Sessão 4 

Ordinária com as presenças dos Conselheiros: Dr. Marcel Lautenschlager Arriaga, Dr. Tamar Eduardo Couto 5 

Vieira, Dr. José Mário Lobo de Melo, Dra. Tarciana dos Santos André, Dr. Cristiano Góes de Andrade, Dr. 6 

Fernando Bastos, Dra. Joamylly de Souza Cordeiro, Dr. Marcos André Matos de Oliveira e o procurador 7 

jurídico, Dr. Ney Cacim,. Justificaram suas ausências os Conselheiros: Dr. Luciano Cincurá Silva Santos e 8 

o Dr. Jeidson Antônio Morais Marques 1) Verificação e Proclamação do “quorum” Regimental: a 9 

existência do “quórum” regimental foi informada pelo Conselheiro Secretário, Dr. Tamar Eduardo Couto 10 

Vieira. 2) Abertura da Sessão: O Conselheiro Presidente, Dr. Marcel Arriaga, iniciou à reunião às 19:00 11 

horas.  3) Informes: O conselheiro  Presidente Dr. Marcel Arriaga informou que o Croba ganhou o direito 12 

de resposta sobre matéria divulgada pelo jornal A tarde em relação a notícia que dizia que o presidente do 13 

CROBA tinha que devolver dinheiro por causa da CGU, informou também que o juiz determinou um prazo 14 

de 10 dias para direito de resposta e falta também determinar o valor de danos morais, será pedido  ASCOM 15 

que faça uma matéria sobre o assunto esclarecendo os fatos e o seu desfecho final, esclareceu também  16 

que o meeting da SBTI de HOF realizado aqui em Salvador foi bastante positivo uma vez que o maior 17 

número de processos éticos referem–se a essa especialização e que tudo isso é uma estratégia para se 18 

aproximar e conversar com a classe sobre o assunto, comunicou também que começou uma campanha de 19 

cobrança onde foram enviados mais de três mil e-mails; O Dr.José Mário conselheiro tesoureiro informou  20 

que já arrecadou R$ 195.000,00( cento e noventa e cinco mil reais), o presidente lembrou que essa 21 

estratégia segue a decisão da diretoria no sentindo de negativar os jurisdicionados que possuem débitos 22 

anteriores ao ano de 2022  no SPC-SERASA. O conselheiro Marcos André falou do sucesso do Meeting 23 

que gera o reconhecimento da classe e visibilidade  do CROBA junto ao CFO, lembrou que de uma próxima 24 

vez que se faça a inscrição através de uma doação de alimento não perecível para se dar um sentido social 25 

ao evento também. O presidente também informou que a professora Rosângela agradeceu ao presidente e 26 

ficou muito emocionada pela homenagem, relatou também que a gestão passada foi alvo de muitas críticas 27 

na pandemia, disse também que gostaria que cada gestão fizesse esse tipo de homenagem aos 28 

conselheiros que saíssem, lembrou que ao convidar os membros da gestão passada salientou que queria a 29 

experiência no julgamento de cada um e a sua imparcialidade também e disse que todos caíram no golpe 30 

“entra que é fácil”; informou também que foi realizada uma reunião de diretoria bastante longa que contou 31 

com a presença da Sra. Ana Paula e do contador Sr. Fabiano, nessa reunião teve como tema principal: “A 32 

transposição de recursos do planejamento de 2022”, disse que do ponto de vista financeiro o CROBA esta 33 

numa posição confortável, mas que o dinheiro tem que ser gasto obedecendo ao planejamento feito para o 34 

ano, lembrou também que cada despesa é uma rubrica e para se realizar essa transposição isso vira uma 35 

espécie de jogo de xadrez, pois além de justificar tem que se transpor recursos, não se pode gastar o 36 

superávit em despesas correntes (diárias e salários), só se pode gastar em bens de capital e moveis apesar 37 

de se ter recurso o seu gasto obedece ao planejamento, o conselheiro Dr.Tamar lembrou que para esse 38 

problema não se repetir no ano que vem e devem-se colocar no planejamento todos o eventos que a gestão 39 

gostaria de realizar, o conselheiro Dr. Fernando Bastos perguntou se não se poderia programar uma reforma 40 

da sede nova uma vez que a mesma possuem várias falhas de construção, em seguida o secretário  Dr. 41 

Tamar Eduardo lembrou que a sede antiga será leiloada no dia 29/06/22 e uma vez vendida o valor 42 

arrecadado poderia ser usada na reforma das delegacias e na própria sede e esta reforma deve ser feita 43 

com supervisão de um arquiteto para evitar gambiaras, o presidente Dr. Marcel Arriaga lembrou que o valor 44 

arrecadado no leilão só pode ser gasto em : equipamentos, veículo, bens de capital ou imóveis. O tesoureiro 45 

Dr. José Mario sugeriu a compra de metade de um andar para aumentar o espaço físico do CROBA que 46 
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está pequeno e criar também uma área maior de convivência. A conselheira efetiva Dra. Tarciana perguntou 47 

se o valor da venda do imóvel poderia ficar numa conta separada, o presidente Dr. Marcel Arriaga informou 48 

que esse dinheiro fica depositado na conta do CROBA numa aplicação e que o contador sabe exatamente 49 

o valor da mesma. O procurador jurídico Dr.Ney Cacin sugeriu a confecção e publicação de uma nota  de 50 

esclarecimento a comunidade odontológica através do instagran, site e grupos do CROBA sobre o porque 51 

do leilão da sede, pois isso evitaria comentários sobre a venda do imóvel por dificuldades financeiras e 52 

esclareceria também sobre o custo que representa esses imóveis para o conselho. O presidente Dr. Marcel 53 

informou que a fiscalização estão indo mais frequentemente nos cursos e disse que cada curso que é 54 

fiscalizado recebe a documentação que proíbe a presença de acadêmicos em cursos com atendimento de 55 

pacientes, nessas fiscalizações foram encontrados dentistas com a carteira vencida “ caduco”, ressaltou que 56 

deve haver uma conscientização da calsse, informou que na fiscalização ocorrida em Vitória da Conquista 57 

foi pego um estudante frequentando um curso com atendimento a pacientes e o responsável pelo curso era 58 

a pessoa que mais se queixava dessa prática na região. Dr Fernando Bastos questionou a forma como os 59 

cursos estão sendo fiscalizados e o presidente Dr. Marcel Arriaga esclareceu que a instituição fornece uma 60 

lista dos alunos e o fiscal consulta cada nome informado junto ao CROBA, informou também que gostaria 61 

de fazer uma reunião com os coordenadores de curso para lembrar a legislação vigente, tirar as dúvidas e 62 

evitar um embate desnecessário nesse momento. O conselheiro Dr. Marcos André informou que tem colegas 63 

que fazem cursos em seus consultórios e se favorecem dessa prática, o Presidente salientou que a 64 

fiscalização não sabe o que nós dentistas sabemos, por isso se precisa fazer um trabalho de inteligência 65 

para saber os dias certos de cada curso para que a fiscalização seja mais eficiente, essas escolinhas 66 

precisam de uma denuncia para que elas sejam fiscalizadas. O conselheiro Marcos André informou que o 67 

CRO-GO alertou que muita gente acaba colocando o termo: instituto, escola, paciente modelo, mês do 68 

implante, botox day, vagas limitadas tudo isso com o objetivo de dissuadir o paciente, lembrou que o 69 

estabelecimento que não oferece curso deverá tirar o termo instituto ou escola da sua clinica e como o 70 

presidente falou se ele dá curso ele tem que possuir os dois CNAEs, O presidente Dr. Marcel Arriaga disse 71 

que a rigor todo o estabelecimento de ensino” escola” tem que estar cadastrado no conselho estadual de 72 

educação, lembrou ainda que instituto tem uma legislação própria e que antigamente havia 3 faculdades de 73 

odontologia e hoje com 49 faculdades precisamos ter cuidado, senão se pega alunos que não deram 74 

anatomia cabeça e pescoço e já se põe para fazer curso de cirurgia, dai a necessidade de se fazer uma 75 

reunião com esses colegas para se mostrar a regulamentação e explicar a legislação e a situação atual, 76 

disse também que todos os coordenadores que estão no sites dos cursos e que forem autuados serão 77 

chamados para conversar pois esta na notificação da fiscalização. 4) Ciosp: O presidente informou que no 78 

evento de TIRADENTS- MG o CFO solicitou a presença do conselheiros efetivos, pois todo o evento seria 79 

patrocinado por eles e eles também estariam montando um stand grande, onde haveria salas de reuniões e 80 

cada CRO poderia fazer reuniões com outros CROs, já tem uma reunião solicitada pelo CRO-PR sobre um 81 

exame de qualificação no final do curso, algo parecido com o exame da ordem da OAB e como a conselheira 82 

efetiva Dra. Tarciana não poderá ir por motivo de força maior e o conselheiro Dr. Marcos André estará em 83 

viajem para o Canadá, então se decidiu fazer um sorteio, sendo o sorteado Dr. Cristiano Góes para este 84 

evento e que esta prática será adotada para outros evento onde  haja necessidade de todos os efetivos. 85 

5) Relatório de Processos do Setor de Registro: Dr. Tamar Eduardo informou o total de 338 processos, 86 

sendo; Cancelamento por encerramento de pessoa física: 05;Cancelamento por falecimento: 02; 87 

Cancelamento por transferência: 67, Inscrição secundária para CD: 10; Inscrição de CD por 88 

transferência:16;Transferência ASB: 01;Reativação ASB: 01; Reativação de CD: 02; Inscrição de 89 

Laboratório: 01; Inscrição de EPO: 01; Inscrição de EPAO: 56; Inscrição de CD: 112; Inscrição de TPD: 02; 90 

Inscrição de APD:01 ; Inscrição de ASB: 38; Inscrição de TSB, Todos foram aprovados.   91 
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6)Processos: O procurador jurídico Dr. Ney Cacin informou que os processos estão sendo julgados de 92 

forma mais célere e isso fará com que a fila dos processos diminuam. 7) O que ocorrer: O procurador 93 

jurídico Dr. Ney Cacin informou que Dr. Iuri fez um grupo de watts app para tratamos da reunião que será 94 

realizada em Bom Jesus da Lapa, o presidente Dr. Marcel Arriaga fez também um balanço das ações feitas 95 

as prefeituras que já somam 30 no total e que na ação referida a prefeitura de salvador o CROBA perdeu a 96 

liminar mas já esta recorrendo e essas ações acabam aproximando a classe da gestão onde se aproveita 97 

para se discutir tudo nessas reuniões, lembra que o setor jurídico vem trabalhando bastante e tem feito 5 98 

reuniões virtuais por semana, informou também que esta sendo realizada uma seleção para fiscais valida 99 

por 2 anos referente a parceria com o CFO que entra com uma verba complementar e tem que residir em 100 

Jacobina e Itabuna, possuir CNH com 3 anos e 2ºgrau completo na época da seleção, também estamos 101 

andando com um projeto piloto coordenado por Dr. Ricardo e que tem a finalidade de fiscalizar os serviços 102 

odontológicos nos municípios, já foi testado em Lauro de Freitas e agora está sendo testado em Santa 103 

Bárbara devendo ser aplicado em vários municípios, esse projeto tem o objetivo de proteger o dentista 104 

através da notificação das prefeituras sobre condições insalubres de trabalho dos dentistas. O conselheiro 105 

Dr. Marcos André solicitou apoio do conselho para evento que contaria com a presença de todas as 106 

comissões de HOF do país, onde seria realizada um “preventivo” entre os CROs do país e os presidentes 107 

de comissão de HOF, este evento seria realizado uma semana depois do CIOBA. O presidente Dr. Marcel 108 

Arriaga informou que esteve em Brasília no CFO com Dra. Angélica Barents para tratar de assunto referente 109 

ao apoio do mesmo no evento de outubro desse ano, o presidente também lembrou que neste evento do 110 

CIOBA será realizada uma reunião dos coordenadores de saúde bucal de todos os municípios do estado e 111 

este evento está sob coordenação de Dr. Geovane, falou que deverá haver um planejamento de qualquer 112 

evento para que o CROBA possa realizar sem dificuldades, informou que no início de outubro haverá um 113 

encontro em Juazeiro onde se tem o objetivo de se prestigiar a região e se promover uma aproximação 114 

maior dos dentistas com a instituição, destacou que o CROBA precisa fortalecer algumas regiões como 115 

Itabuna, Ilhéus, Juazeiro e especialmente Barreiras que conta com um novo delegado, O Dr. Marcos André 116 

enalteceu o papel da instituição em promover uma aproximação maior com os municípios e disse que o 117 

papel do conselho passa a ter um destaque mais informativo também além do fiscalizador.       118 

Sem mais nada a declarar, Dr. Marcel Lautenschlager Arriaga deu por encerrada a Sessão Plenária que 119 

segue abaixo assinada pelos presentes.  Salvador, 15 de junho de 2022. 120 
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