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OConselho Regional de
Odontologia de Goiás informa a
você,  profissional da

Odontologia inscrito no CROGO, o
porquê de não termos veiculado
nenhuma publicação oficial deste
Conselho durante o período de julho
de 2012 até a presente data.

Desde que tomamos posse como
Diretoria desta Autarquia, nossa
intenção sempre foi a de mostrar as
ações do CROGO com transparência e
responsabilidade. 

Porém, enfrentamos muitas
dificuldades ao longo desses anos, em
especial no ano de 2013, quando
tivemos que demitir 20 funcionários do
CROGO por determinação do Tribunal
de Contas da União (TCU), funcionários
estes que haviam sido contratados a
partir de 2001 sem concurso público. 

O Conselho ficou praticamente
inoperante. A sede, em Goiânia, e as
sete delegacias regionais funcionaram
com apenas dez servidores. As
delegacias funcionaram em regime de
plantão. Nosso setor responsável pelas
publicações, o de Assessoria de
Imprensa, foi desativado, porque o
funcionário dessa área estava entre os
20 demitidos. Foi um período bastante
atribulado.

A alternativa para que o CROGO
voltasse a funcionar plenamente seria a
realização de um concurso público, a
fim de contratarmos novos

funcionários. Foi o que fizemos. Em
agosto de 2013, abrimos um concurso
público, que foi realizado com total
transparência. 

A partir de dezembro de 2013, o
CROGO começou a convocar os
concursados. Hoje, todas as vagas
foram preenchidas pelos aprovados no
concurso. Foram convocados: uma
copeira, quatro auxiliares
administrativos, um assistente
administrativo-financeiro, dois
assistentes administrativos, um auxiliar
de informática, cinco fiscais regionais -
responsáveis pela fiscalização junto às
delegacias regionais do CROGO em
Luziânia, Itumbiara, Ceres/Rialma,
Porangatu e Catalão - , duas fiscais
cirurgiãs-dentistas (responsáveis pelo
Setor de Fiscalização) e uma jornalista,
que responde pela Assessoria de
Imprensa da Autarquia.

As delegacias de Porangatu,
Ceres/Rialma, Catalão, Luziânia e
Itumbiara, que foram praticamente
fechadas em 2013 devido à escassez de
funcionários, voltaram a funcionar
durante o expediente normal, das 8 às
17 horas . Agora, o CROGO está a pleno
vapor.

O papel das delegacias regionais é
muito importante. Em nossa gestão,
criamos mais três: a de Luziânia, a de
Catalão e a de Ceres/Rialma. Hoje,
temos sete delegacias regionais no
estado. Além das três já citadas, temos

sedes em Anápolis, Rio Verde,
Porangatu e Itumbiara. As delegacias
descentralizam as ações do Conselho.
Fazem com que os serviços oferecidos
pela entidade estejam cada vez mais
próximos dos cirurgiões-dentistas, dos
profissionais auxiliares e, mais ainda,
da sociedade.

Outra ação de nossa gestão diz
respeito à criação da Medalha de
Honra ao Mérito Odontológico
‘Professor João Baptista Gonçalves’. Foi
criada em fevereiro de 2011 para
premiar anualmente os cirurgiões-
dentistas, técnicos em prótese dentária,
técnicos em saúde bucal, auxiliares em
saúde bucal e auxiliares de prótese
dentária pelos relevantes serviços
prestados à Odontologia e à sociedade
goiana em três categorias: contribuição
científica (no campo da produção
técnico-científica e da pesquisa em
Odontologia); contribuição social (no
plano de desempenho social,
administrativo e da promoção da
Saúde) e contribuição política (no
campo da atuação política, da
valorização da profissão e difusão da
Odontologia). 

A Medalha tem o nome do Professor
João Baptista Gonçalves por ser o
primeiro presidente do CROGO e o
primeiro inscrito na Autarquia.
Durante a nossa gestão, foram
realizadas solenidades de entrega da
Medalha de Honra ao Mérito
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Odontológico ‘Professor João Baptista
Gonçalves’ em diversas  cidades do
estado.

A Comissão de Ética também
realizou um trabalho fundamental no
Conselho. Todos os processos são
analisados com total parcialidade. Os
processos éticos não julgam a técnica
empregada pelo profissional, mas tem
como objetivo a avaliação de possíveis
desvios de condutas, falhas de
relacionamento entre
profissional/paciente e deficiências de
documentação adequada.  

Tivemos a oportunidade de sediar,
em novembro de 2011, a 4ª
Conferência Nacional de Ética
Odontológica (Coneo), uma conquista
para o estado de Goiás, na Pousada do
Rio Quente. O evento teve como
finalidade discutir e reestruturar o
Código de Ética Odontológica, que
precisava se aproximar da realidade do
mercado e dos novos pensamentos de
ética da comunidade odontológica. E
assim o fez: temos hoje um novo
Código de Ética, atento à realidade e
ao complexo contexto do exercício
profissional. 

Lutamos e ainda continuamos na
luta pela aprovação da lei que torna
obrigatória a presença do cirurgião-
dentista dentro dos hospitais como
integrante clínico dessas unidades. Os

hospitais são casas de recuperação da
saúde. E entendemos que a Saúde
Bucal é parte da saúde humana. Além
disso, a atuação do cirurgião-dentista
no hospital não visa benefícios ao
profissional, mas aos pacientes que
serão atendidos com maior segurança e
qualidade nos procedimentos que
necessitam da internação hospitalar.

Acompanhamos também, na
Câmara dos Deputados, a aprovação
do projeto de lei complementar 221/12,
o Super Simples (Simples Nacional), que
visa alterar e universalizar o sistema de
tributação diferenciado para micro e
pequenas empresas. Ainda falta ser
aprovado pelo Senado Federal. Caso
passe, 140 novos serviços integrarão a
nova tabela do Super Simples. Nessa
perspectiva, entre outras profissões, a
de dentista foi contemplada.

Enfim, foram diversas as nossas lutas
e conquistas durante esses quatro anos.
Foi um trabalho realizado com
dedicação, dignidade e transparência.
Finalmente, queremos aproveitar este
espaço para agradecer a todos que nos
acompanharam nesses dois últimos
mandatos à frente do CROGO:
colaboradores, parceiros, funcionários,
entidades de classe, estabelecimentos
de ensino e todas as outras pessoas que
nos ajudaram e, que, juntos, fizeram
do Conselho uma Autarquia mais
humanizada. 

Aproveitamos o ensejo para desejar
à nova Diretoria uma excelente gestão
frente a este Conselho. Boa sorte! 

Um grande abraço a todos e a todas.

A Diretoria
Gestão 2012/2014

Enfrentamos muitas
dificuldades ao longo
desses anos, em
especial no ano 
de 2013, quando
tivemos que demitir 
20 funcionários 
do CROGO por
determinação do
Tribunal de Contas 
da União (TCU),
funcionários estes 
que haviam sido
contratados a partir 
de 2001 sem concurso
público.”

“
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OCROGO está funcionando a
pleno vapor. Após exigência
do Tribunal de Contas da

União (TCU), a entidade – uma
autarquia pública federal - teve que
demitir 20 funcionários que
trabalhavam no CROGO desde 2001,
sem concurso público, e abrir um
novo concurso em 2013. Dessa
forma, o funcionamento do
Conselho, que passou a contar com
apenas 10 funcionários, ficou
comprometido. 

Convocados pelo presidente
Rodrigo Marinho de Oliveira
Rezende, os novos concursados
começaram a assumir suas funções a
partir de dezembro de 2013. Do
concurso público, o CROGO
convocou uma copeira, quatro
auxiliares administrativos, um
assistente administrativo-financeiro,
dois assistentes administrativos, um
auxiliar de informática, cinco fiscais
regionais - responsáveis pela
fiscalização junto às delegacias
regionais do CROGO em Luziânia,
Itumbiara, Ceres/Rialma, Porangatu
e Catalão - , duas fiscais cirurgiãs-
dentistas (responsáveis pelo Setor de
Fiscalização) e uma jornalista.

As delegacias de Porangatu,
Ceres/Rialma, Catalão, Luziânia e
Itumbiara foram reabertas. Antes,
funcionavam em caráter de plantão.
Em todas, foram realizadas visitas
técnicas, além de reuniões com o
respectivo delegado regional, com o
objetivo de ouvir os anseios e
necessidades de cada região. Dessa
forma, o trabalho, antes
interrompido pela falta de
funcionários, foi retomado. 

As delegacias passaram a
funcionar diariamente, de segunda a
sexta-feira. “O papel das delegacias
regionais é muito importante, pois
descentralizam as ações do
Conselho. Fazem com que os serviços
oferecidos pela entidade estejam
cada vez mais próximos dos
cirurgiões-dentistas, dos
profissionais auxiliares e mais ainda
da sociedade”, afirma o presidente
do Crogo, Rodrigo Marinho.

Publicações
As publicações, que ficaram paradas

durante todo o ano de 2013 e metade
do segundo semestre de 2012, voltaram
a ser produzidas pela assessoria de
imprensa da entidade. A jornalista
Lucielle Bernardes, agora concursada, é a
responsável por essa área. 

O site (www.crogo.org.br), a revista, a
newsletter, a página do Facebook
https://www.facebook.com/cro-
goias), enfim, todos os meios de co-
municação da entidade passaram
por uma reformulação. As ações do
CROGO voltaram a ser divulgadas
nesses canais. 

Os jornalistas que desejarem
informações sobre a entidade
podem entrar em contato com a
assessoria de imprensa  pelo
telefone (62) 4006-7508.

CROGO
convoca concursados 

CROGO realiza
curso para Setor 
de Fiscalização e
Comissão de Ética 

O CROGO promoveu, nos dias 7 e 8 
de março, o curso de Capacitação e
Treinamento para Fiscalização e Comissão
de Ética, no auditório da Entidade, em
Goiânia. O objetivo do curso foi o de
atualizar e uniformizar a interpretação
das normas nacionais e específicas do
CROGO, tendo em vista o ingresso dos
novos funcionários concursados e a
necessidade de capacitação para a
Fiscalização e a Comissão de Ética.

A atividade foi ministrada pelo doutor
Mauro Machado do Prado, mestre e
doutor em Bioética pela Universidade de
Brasília (UnB). Conforme o doutor Mauro
Machado, ex-presidente da Comissão de
Ética, com o Código de Ética recente,
vigente a partir de janeiro, e com a
contratação de cinco fiscais concursados
no Conselho, é importante essa
preparação para a atuação eficiente e
responsável das funções dos novos fiscais
concursados.

“Com relação à Comissão de Ética, o
debate constante também capacita e visa
melhorar a atuação dos colaboradores”,
afirma.

“O curso de capacitação nos permitiu
aprofundar nosso conhecimento e
debater posicionamentos divergentes,
além de uma discussão visando à
uniformização de condutas frente a
determinadas infrações éticas”,
afirmaram as Coordenadoras da
Fiscalização, Dra. Aline Santos e Dra.
Juciani Basso.

“Foi um curso muito bem organizado
pela equipe do CROGO, ministrado pelo
excelente professor Dr. Mauro, que nos
deu um amplo entendimento das leis e
resoluções da ética odontológica.
Contribuiu bastante para as
providências a serem tomadas no
âmbito da Fiscalização”, disse Orivaldo
Martins da Costa Júnior, fiscal regional
de Itumbiara.

Para a fiscal regional de Catalão,
Stefania Mendes Ribeiro Machado, o
curso a ajudou a entender melhor a sua
função no CROGO. “Ser fiscal do
CROGO é algo que requer
responsabilidade e comprometimento.
O conhecimento adquirido me trouxe
mais segurança para eu desenvolver
melhor o meu trabalho. Foi um
momento de grande aprendizado.”

Rodrigo Marinho Rezende,
presidente do Conselho, convoca 
os concursados



AChapa 2 venceu o segundo turno das eleições realizada pelo CROGO,
no dia 3 de junho deste ano, para a escolha de sua nova Diretoria.
Compareceram às urnas 5.084 cirurgiões-dentistas de Goiânia,

Anápolis, Rio Verde e interior (estes votaram por correspondência).  A
Chapa 2 teve a maioria com 2.685 votos. A Chapa 1 obteve 1.914 votos.

Ao todo, a disputa contou com 4.599 votos válidos. A nova Diretoria
toma posse no dia 14 de julho deste ano.

No primeiro turno, realizado no dia 14 de maio, compareceram às urnas
4.599 cirurgiões-dentistas de Goiânia, Anápolis, Rio Verde e interior.  A
Chapa 1 obteve 2.092 votos e a Chapa 2 recebeu 1.276. 

Como nenhuma das duas chapas atingiu o quórum necessário (conforme
o artigo 39 do Regimento Eleitoral - Resolução CFO 80/2007 - no primeiro
turno, é necessária a maioria absoluta dos votos dos cirurgiões-dentistas), a
Comissão Eleitoral, de acordo com o Regimento Eleitoral em seu artigo 83,
declarou a realização de segundo turno para o dia 3 de junho de 2014, ou
seja, dentro de 20 dias da primeira eleição.

O CROGO encontra-se em plena
saúde financeira. De acordo com o
contador da autarquia, João Camilo
de Souza, em julho de 2010, quando
a atual diretoria assumiu o Conselho,
havia em caixa R$ 1.234.115,95.
Quatro anos depois, o caixa
financeiro é de R$ 1.721.748,84. Isto
significa que a atual Diretoria deixa o
CROGO com um saldo de
aproximadamente R$ 500.000,00 a
mais do que em 2010.

“O Conselho encontra-se em
perfeita saúde financeira”, afirma o
contador. “Ano passado, por
exemplo, tivemos um superávit de R$
264.053,83. Isso demonstra que
houve uma administração
equilibrada e responsável da

Entidade, acrescentou João Camilo.
Mesmo fazendo o pagamento de

todos os acertos trabalhistas em 2013
(devido às 20 demissões de
funcionários sem concurso público,
por recomendação do Tribunal de
Contas da União), num total de R$
156.654,40, o Conselho não tem
nada pendente. “A folha de
funcionários está regularizada. Não
há acerto para ser feito. A nova
Diretoria assumirá a casa em ordem”,
afirmou o Tesoureiro do CROGO,
Vitor Marques Gibran. 

Os dados estão disponíveis no site do
CROGO (www.crogo.org.br). Do lado
esquerdo da home page, há a palavra
‘Transparência’. O internauta deve clicar
no link ‘Prestação de contas’.

Chapa 2
vence segundo
turno das
eleições

Novos Conselheiros 
eleitos para a gestão 2014/2016:

EFETIVOS E Nº DE INSCRIÇÃO CROGO:
lJean-Jacques Rodrigues CROGO – 5215
lAldemiro Nunes Martins CROGO – 3905
lRodrigo Abreu Simões CROGO – 5229
lDelcides Ferreira de P. Júnior CROGO – 4063
lMaria Aparecida Rios da Silva CROGO – 2502

SUPLENTES E Nº DE INSCRIÇÃO CROGO:
lJuliana Calixto R. de Araújo CROGO – 9540
lJuliana Nunes Ferreira CROGO – 9895
lJosé Machado Júnior CROGO – 4418
lArlonn Gomes de Santana  CROGO – 9685
lJuliana Cândida Gomes CROGO - 6726

DISPONIBILIDADES

Disponibilidade financeira em Julho/2010

R$ 1.234.115,95
Disponibilidade financeira em Julho/2014

R$ 1.721.748,84
ARRECADAÇÃO
Ano 2010 – R$ 3.130.639,66
Ano 2011 – R$ 3.390.090,10
Ano 2012 – R$ 3.665.769,18
Ano 2013 – R$ 3.689.964,95
Ano 2014 – R$ 3.227.297,56 (até junho de 2014)

Acertos trabalhistas em 2013: 

R$ 156.654,40
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Saúde financeira do 
CROGO está em ordem

Jean-Jacques Rodrigues
(à esq.) e Aldemiro

Martins, da Chapa 2, no
segundo turno da eleição

Fernando Gonçalves



OSetor de Fiscalização do
CROGO conta agora
com duas Fiscais

Cirurgiãs-Dentistas, aprovadas
no concurso público realizado
no ano passado. As doutoras
Aline da Silva Santos e Juciani
Basso Rodrigues assumiram a
Coordenação da Fiscalização
desta Autarquia em fevereiro
deste ano.  Elas explicam que a
atual gestão do Setor tem
como objetivo zelar e
trabalhar, de forma
responsável e eficiente, pelo
bom conceito da Odontologia
e dos profissionais legalmente
habilitados no CROGO,
utilizando a Fiscalização como
instrumento de valorização
profissional e de proteção à
sociedade. 

As novas Coordenadoras
propõem um trabalho
compromissado e de
resolutividade para coibir as
infrações éticas e para
repreender o exercício ilegal
da Odontologia, em parceria
com  a Polícia Civil e a
Vigilância Sanitária. 

A proposta do Setor inclui
ações tanto no serviço público
como no privado, em todo o
estado, dando continuidade
aos trabalhos da gestão de
Fiscalização anterior. As
infrações éticas encontradas
na mídia, em redes sociais,
cartões de desconto, dentre
outros meios, sofrem a
atuação repressiva da
Fiscalização no sentido de
coibir a realização da
divulgação e da oferta de
serviços odontológicos com
finalidade mercantil e de
aliciamento de pacientes, que
caracterizam concorrência

desleal e desvalorização da
profissão.

“Em nossa coordenação,
não estão sendo poupados
esforços, no sentido de
desenvolver uma sistemática
que, ao exercer a Fiscalização
com eficiência, prestigie o
profissional cumpridor da lei,
levando também aos colegas o
conhecimento das legislações
que norteiam o exercício
profissional, para que a
Odontologia seja valorizada e
realizada de forma ética, não
mercantilista e sem o
aviltamento da profissão.
Inclusive trabalhando para
proteger a população de ser
enganada por pessoas não
habilitadas ao exercício da
Odontologia, conhecidas
como ‘falsos dentistas’. É
questão de honra lutar
continuamente contra o
exercício ilegal da

Odontologia e por regras
rígidas que garantam à classe
odontológica uma profissão
disciplinada, ética e
resguardada da ação destes
criminosos, os ‘falsos
dentistas’”, afirmam as novas
Coordenadoras. 

As Cirurgiãs-Dentistas

ressaltam que a Fiscalização é
um instrumento de proteção,
informação e valorização dos
profissionais da Odontologia
que a exercem legalmente e
também um meio de defesa à
sociedade, para que possa ser
oferecida à comunidade uma
Odontologia séria,
competente e de qualidade.

“Os pilares de construção
desta nossa atual gestão do
Setor de Fiscalização estão
sendo marcados pelo olhar
aguçado, vigília permanente e
visão crítica de todos os
aspectos que dizem respeito à
Fiscalização do exercício da
Odontologia de todo o estado
de Goiás”, acrescentam as
Fiscais Cirurgiãs-Dentistas.
“Queremos, precisamos e
colocaremos em prática, cada
vez mais, uma Fiscalização
proativa, dinâmica e
combativa”, concluíram.

Fiscalização 
Um instrumento de valorização profissional 
e de proteção à sociedade
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Os pilares de construção
desta nossa atual gestão
do Setor de Fiscalização
estão sendo marcados

pelo olhar aguçado, vigília
permanente e visão crítica
de todos os aspectos que

dizem respeito à
Fiscalização do exercício

da Odontologia de todo o
estado de Goiás”.

Dra. Juciani Basso  
e Dra. Aline Santos

“

Dra. Juciani
Basso (à esq.) e
Dra. Aline Santos

Relação de novos inscritos e cancelados está no site do CROGO
O CROGO informa que a relação dos novos inscritos e das inscrições canceladas está disponível no site do
Conselho: www.crogo.org.br . Para acessar os dados, basta clicar no link ‘Transparência’.



Nos últimos quatros anos, de acordo
com o relatório do Setor de
Fiscalização do CROGO, foram

fiscalizadas 218 cidades. Também em
atenção às cidades fiscalizadas, foram
feitos retornos em diversas cidades do
estado. Ao todo, foram 145 retornos.
Neste ano, desde que as fiscais cirurgiãs-
dentistas assumiram a Coordenação do
Setor de Fiscalização (Dra. Aline da Silva
Santos e Dra. Juciani Basso Rodrigues) –
de 17 de fevereiro para cá, foram
realizadas 333 fiscalizações entre
Goiânia e interior. Cerca de 8 mil
cirurgiões-dentistas foram fiscalizados e
515 clínicas odontológicas receberam a
visita dos fiscais do CROGO. Ao todo, 40
consultórios foram apreendidos (Veja
quadro com os dados).

Entre as irregularidades constatadas,
as mais comuns são: publicidade
irregular, ausência de inscrição no
CROGO e anúncio de especialidades sem
inscrição. Os profissionais e clínicas
irregulares foram orientados e as
irregularidades que persistiram foram
notificadas para a devida regularização.
Com relação aos falsos profissionais, o
CROGO encaminhou Notícia de Infração
Penal para as delegacias e está
acompanhando todos os processos.
Junto à Vigilância Sanitária e à Polícia
Civil, busca as providências cabíveis. 

Outras atividades
No dia 21 de junho de 2012, em

conjunto com a Polícia Civil de Anápolis,
foram apreendidos quatro falsos

profissionais. A polícia apreendeu
certificados falsos, instrumentos
odontológicos, próteses e anestesias. Um
dos falsos usava o registro de outro
dentista, que faleceu há dez anos e tinha
o mesmo nome e sobrenome do infrator.  

No dia seguinte, 22 de junho de
2012, o Setor de Fiscalização,  em
parceria com a Polícia Civil, Vigilância
Sanitária e Polícia Técnico-Científica,
realizou operação para apreensão de
falsos profissionais em Goiânia e
Aparecida de Goiânia, denominada
‘Operação Boticão’. Nessa operação,
houve apreensão dos materiais que
eram utilizados pelos falsos
profissionais, conforme determinação
da diretoria do CROGO.  Os falsos
profissionais flagrados foram: Wagner
Andrade Gonçalves; Eurípedes
Antônio da Silva; Iranilda Pinheiro de
Almeida e Cícero Carvalho de
Medeiros, sendo que este último havia
sido flagrado na Operação Santa
Apolônia, realizada em dezembro do
ano anterior (2011).  

No dia 10 de setembro de 2012, o
CROGO recebeu ofício do Poder
Judiciário determinando a entrega do
material apreendido, dos falsos
profissionais Eurípedes e Iranilda, para
a Casa de Apoio Recanto da Libélula.
O produto do crime de exercício ilegal
da Odontologia foi revertido em uma
boa ação para ajudar na assistência às
crianças portadoras de câncer.  A
doação foi realizada no dia 11 de
outubro de 2012.

Setor de fiscalização
está atento

Setor de Fiscalização
do CROGO

Dados de 2010/ 2011/2012/2013

QUANTIDADE GERAL ano 2010 a 2013 – 
Fiscalizações realizadas

8.358
CATEGORIA  QUANTIDADES FISCALIZADAS
CIRURGIÃO-DENTISTA 7.774
TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA 347
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 1.018
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 362
AUXILIAR DE PRÓTESE DENTÁRIA 77
CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS 515
CONSULTORIOS APREENDIDOS 40
FALSOS PROFISSIONAIS – CD 48
FALSOS PROFISSIONAIS – TPD 27
PROFISSIONAIS IRREGULARES 29

QUANTITATIVO CIDADES DO INTERIOR
CATEGORIA QUANTIDADES FISCALIZADAS
CIRURGIÃO-DENTISTA 3.632
TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA 129
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 558
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 95
AUXILIAR DE PRÓTESE DENTÁRIA 21
CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS 77
CONSULTÓRIOS APREENDIDOS 13
FALSOS PROFISSIONAIS- CD 01
FALSOS PROFISSIONIAS – TPD 00
PROFISSIONAIS IRREGULARES 23

QUANTITATIVO GOIÂNIA
CATEGORIA  QUANTIDADES FISCALIZADAS
CIRURGIÃO-DENTISTA 2.981
TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA 143
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 430
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 267
AUXILIAR DE PRÓTESE DENTÁRIA 29
CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS 468

Cidades fiscalizadas 

Ano 2010 de julho a dezembro

80 cidades

Ano 2011
118 cidades
foram realizados retornos 
em 86 cidades

Ano 2012
127 cidades
foram realizados retornos 
em 57 cidades

Ano 2013

20 cidades
foram realizados retornos 
em 2 cidades
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Fiscais do CROGO flagram clínica irregular em Aparecida de Goiânia



Balanço da Comissão de Ética

Últimos quatro anos
Acompanhe abaixo o balanço da Comissão de Ética durante os dois 

últimos mandatos – Gestão 2010/ 2012 e Gestão 2012/2014:
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l Quantidade de Processos Éticos abertos no 2º semestre:  47 
l Audiências realizadas até 31 de dezembro de 2010: 64 
l Pareceres iniciais emitidos – 29
l Citações emitidas – 29
l Pareceres finais – 25
l Notificações emitidas – 81

l Acórdãos emitidos – 17
l Julgamentos realizados – 13 com as seguintes penas:

- 12 absolvições; 
- 10 advertências confidenciais, em aviso reservado
- 03 censuras públicas, em publicação oficial
- 09 penas pecuniárias

2010– de 14 de julho até 31 de dezembro

lQuantidade de Processos Éticos abertos:  88
l Quantidade de Processos de Reabilitação abertos: 06 
l Audiências realizadas até 31 de dezembro de 2011: 230 
l Pareceres iniciais emitidos – 86
l Citações emitidas – 89
l Pareceres finais – 64
l Notificações emitidas – 610
l Intimações emitidas - 51

l Acórdãos emitidos – 60
l Julgamentos realizados – 66 com as seguintes penas:

- 28 absolvições; 
- 50 advertências confidenciais, em aviso reservado
- 08 censuras públicas, em publicação oficial
- 44 penas pecuniárias
- 05 suspensões do exercício por 30 dias
- 01 cassação do exercício profissional

2011

l Quantidade de Processos Éticos abertos:  59
l Quantidade de Processos de Reabilitação abertos: 07 
l Audiências realizadas até 31 de dezembro de 2012: 132 
l Pareceres iniciais emitidos – 65
l Citações emitidas – 67
l Pareceres finais – 48
l Notificações emitidas – 505
l Intimações emitidas - 39

l Acórdãos emitidos – 52
l Julgamentos realizados – 49 com as seguintes penas:

- 56 absolvições; 
- 27 advertências confidenciais, em aviso reservado
- 04 censuras públicas, em publicação oficial
- 05 censuras confidenciais, em aviso reservado
- 29 penas pecuniárias
- 01 cassação do exercício profissional

2012

l Quantidade de Processos Éticos abertos:  91
l Quantidade de Processos de Reabilitação abertos: 01 
l Audiências realizadas até 31 de dezembro de 2013: 112 
l Pareceres iniciais emitidos – 93
l Citações emitidas – 111
l Pareceres finais – 37
l Notificações emitidas – 369
l Intimações emitidas - 46

l Acórdãos emitidos – 40
l Julgamentos realizados – 39 com as seguintes penas:

- 10 absolvições; 
- 21 advertências confidenciais, em aviso reservado
- 08 censuras públicas, em publicação oficial
- 14 censuras confidenciais, em aviso reservado
- 14 penas pecuniárias
- 02 suspensões do exercício profissional por 30 dias

2013

l Quantidade de Processos Éticos abertos:  23
l Quantidade de Processos de Reabilitação abertos: 00 
l Audiências realizadas até junho: 11 
l Pareceres iniciais emitidos – 03

l Citações emitidas – 03
l Intimações emitidas - 03
l Julgamentos realizados – nenhum até o momento 

2014– até junho


