RELATÓRIO DE GESTÃO
EXERCÍCIO DE 2013

1- FINALIDADES ESSENCIAIS:
O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO
DO SUL, CRO/MS, criado pela Lei nº. 4.324, de abril de 1964, regulamentada pelo
Decreto nº 68.704, de 03 de junho de 1971, constitui com o Conselho Federal de
Odontologia e os demais Conselhos Regionais de Odontologia uma Autarquia
Federal, dotada de personalidade jurídica de direito público com a autonomia
administrativa e financeira.
A jurisdição do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul
abrange todo território do Estado de Mato Grosso do Sul e sua sede está instalada na
cidade de Campo Grande, capital do Estado. Contamos com 03 (três) Delegacias
Regionais para
São finalidades do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do
Sul em todo o território de sua jurisdição, dentre outras:

1. Supervisionar a ética profissional;
2. Zelar pelo bom conceito da profissão de cirurgião-dentista e dos
profissionais auxiliares em Odontologia;
3. Orientar, aperfeiçoar, disciplinar e fiscalizar o exercício da odontologia,
com a promoção e utilização dos meios de maior eficácia presumida;
4. Defender o livre exercício da profissão de cirurgião-dentista e dos
profissionais auxiliares;
5. Julgar, dentro de sua competência, as informações à ética profissional;

6. Funcionar como órgão consultivo do Governo, no que tange ao exercício
e aos interesses profissionais do cirurgião-dentista e dos auxiliares em
Odontologia;
7. Contribuir para o aprimoramento da Odontologia e de seus profissionais.
O Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul é constituído de 05
(cinco) membros efetivos e 05 (cinco) suplentes, designados pelo título de
conselheiros, todos de nacionalidade brasileira, com mandato bienal, eleitos na
forma prevista no Requerimento Eleitoral, por escrutínio secreto, pela maioria
absoluta de votos dos cirurgiões-dentistas inscritos.
A Administração do conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do
Sul é exercida por 1 (uma) Diretoria, com mandato bienal, composta de 1 (um )
Presidente, 1 (um ) Secretário e 1 (um) Tesoureiro, eleitos em escrutínio secreto,
pelos membros efetivos e dentre eles escolhidos.
A estrutura do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul
compreende:

1. Órgãos deliberativos: Assembléia Geral e Plenária;
2. Órgãos Deliberativo-executivos: Diretoria com órgãos técnicos;
3. Órgão Auxiliares: Setores Administrativos, Delegacias e Representações.

II. ASSEMBLÉIA GERAL:
A Assembléia Geral é um órgão deliberativo do CRO-MS, constituída pelos
cirurgiões-dentistas inscritos, que se acharem no pleno gozo de seus direitos
políticos e profissionais e quites com suas obrigações pecuniárias para com a
Autarquia.

III. COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO:

O plenário é, também, um órgão deliberativo do CRO-MS, constituídos de
05 (cinco) Membros Efetivos ou Conselheiros Regionais, no exercício de seus
mandatos.
Tendo em vista a posse do novo plenário no dia 17 (dezessete) de março de
2013 (dois mil e treze), por ocasião da eleição realizada no dia 27 (vinte e sete) de
novembro de 2012 (dois mil e doze), para renovação dos novos conselheiros
efetivos e suplentes do CRO/MS, para o mandato de 17 (dezessete) de março de
2013 (dois mil e treze) a 16 (dezesseis) de março de 2015 (dois mil e quinze), sendo
eleita pela maioria absoluta dos votos a chapa 01(um) com 1.782 (mil setecentos e
oitenta e dois) votos , num total de 1.864 ( mil oitocentos e sessenta e quatro) votos,
computados 50 (cinquenta) votos nulos e 32 (trinta e dois) votos brancos, tendo à
frente o cirurgião-dentista Francisco Carlos Grilo.

O Plenário do CRO/MS ficou constituído:

CONSELHEIROS EFETIVOS
FRANCISCO CARLOS GRILO, CD – CRO-MS 898.
SILVANO DA SILVA SILVESTRE, CD – CRO-MS 851.
JOSÉ WILSON CAPDEVILLE BASTOS, CD – CRO-MS 1080.
MARIAM KODJAOGLANIAN DI GIORGIO, CD – CRO-MS 244.
VALDIR FERREIRA GONÇALVES, CD – CRO-MS 1677.
CONSELHEIROS SUPLENTES
ACHILLES PARMA NETO, CD – CRO-MS 2127.

CESAR AUGUSTO PIRES DA SILVA, CD – CRO-MS 2288.
HAMILTON RODRIGUES DOS SANTOS, CD – CRO-MS 640.
MAISA OKAMA, CD – CRO-MS 2091.
ZACARIA YAHYA MOHAMAD OMAR, CD – CRO-MS 2853.

IV. COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA:

A Diretoria é um órgão deliberativo-executivo do CRO/MS, integrada por 3
(três) Conselheiros Efetivos, eleitos pelo Plenário com mandato de 2 (dois) anos,
para o exercício dos cargos de Presidente, Secretário e Tesoureiro.
De 17 de março de a 31 de dezembro de 2013, a Diretoria do CRO/MS ficou
assim constituída, tendo em vista, o resultado da eleição:

PRESIDENTE: FRANCISCO CARLOS GRILO, CD
SECRETÁRIO: SILVANO DA SILVA SILVESTRE, CD
TESOUREIRO: JOSE WILSON CAPDEVILLE BASTOS, CD.

V. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS

A Composição de Tomada de Contas é um órgão assessor do Plenário, de
caráter consultivo e fiscal.
Integram a Comissão de Tomadas de Contas 03 (três) Conselheiros eleitos
pelo Plenário, em escrutínio secreto, pela maioria dos votos.
De 17 de março a 31 de dezembro de 2013, a Comissão de Tomadas de
Contas ficou constituída:

PRESIDENTE: VALDIR FERREIRA GONÇALVES, CD
MEMBRO: MAISA OKAMA, CD
MEMBRO: ACHILLES PARMA NETO, CD

V. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA

A Comissão de Ética é um órgão assessor do Plenário de caráter consultivo e
fiscalizador.
Integram a Comissão de Ética 03 (três) Conselheiros eleitos pelo Plenário
em escrutínio secreto, pela maioria de votos.
De 17 de março a 31 de dezembro de 2013, a Comissão de Ética ficou assim
constituída:

PRESIDENTE: MARIAM KODJAOGLANIAN DI GIORGIO, CD.
MEMBRO: CESAR AUGUSTO PIRES DA SILVA, CD.
MEMBRO: HAMILTON RODRIGUES DOS SANTOS, CD.

VI. PROGRAMAS DE TRABALHOS PLANEJADOS:
Na primeira reunião plenária realizada no dia 28 janeiro de 2013, foi
aprovada por unanimidade, a programação das atividades mínimas a serem desenvolvidas
pela Diretoria durante o exercício de 2013.


Dar continuidade ao projeto de Educação Continuada, levando aos
profissionais do interior do Estado, cursos de atualização profissional
para reciclagem.



Dar

maior

agilidade

aos

serviços

inerentes

a

Autarquia,

consequentemente melhor atendimento aos profissionais que
procuram a sede do CRO/MS e melhor espaço físico para os
Encontros da Classe Odontológica do Estado de Mato Grosso do Sul.


Aumentar o efetivo da fiscalização contratando mais fiscais;



Nomear um coordenador de fiscalização (Cirurgião-Dentista), para
orientar e traçar metas aos fiscais do CRO-MS;



Construção da Delegacia Regional do Bolsão, para atender a região
do Bolsão, uma região que faz fronteira com outros estados e possui
uma grande quantidade de profissionais da odontologia. Vai
aproximando os profissionais do Conselho, facilitando e ampliando o
serviço do Regional.

VIII. PROGRAMA DE TRABALHOS EXECUTIVOS

1. Dar ênfase no programa de reciclagem técnico-científico e de ética dos
profissionais da Odontologia.

Durante o exercício de 2013, o CRO/MS promoveu cursos de atualização,
palestras, campanhas de prevenção, solenidades, etc., cumprindo o dispositivo legal de
promover, por todos os meios ao seu alcance, o perfeito desempenho técnico dos
profissionais da odontologia.

EDUCAÇÃO CONTINUADA
 04 de março: Mesa Redonda de Odontopediatria – com as professoras Simone
Parizoto, Monica Aratane e Carmen Coldebela;

 01 de abril: Facetas Diretas e Indiretas – Professora Samara Baicere Schimidt;
 06 de maio: Palestra – Prótese Fixa – Prof. Tulio Kalife;
 03 de junho: Palestra – Cirurgia – Exodontia de 3º molar Incluso – Prof. Herbert
Cavalcanti;
 01 de julho: Palestra – Periodontia X Ortodontia – Prof. Rodrigo D. P. Balejo;
 05 de agosto: Palestra – Enxerto – Prof. Mario Sergio Fatureto;
 02 de setembro: Palestra – Patologia – Prof. Elen Greves Giovanini;
 07 de outubro: Palestra – Farmacologia/Antibióticos – Prof. Julio Cesar Leite
 04 de novembro: Abertura da Semana Prevenção ao Câncer de Boca, na Camara
Municipal de Campo Grande – Palestra – Prevenção ao Câncer de Boca - Profª.
Marcia Rodrigues Gorich.

MINI JORNADAS ODONTOLOGICAS NO INTERIOR
 22 e 23 de março: Jornada em Nova Andradina;
 26 e 27 de abril: Jornada em Três Lagoas;
 14 e 15 de junho: Jornada em Dourados;
 19 a 21 de setembro: Jornada em Corumbá.
Todas as Jornadas tiveram cursos para Cirurgiões-Dentistas, Técnicos e Auxiliares de
Saúde Bucal, tivemos sucesso e aprovação dos profissionais do interior.

SOLENIDADES 2013

No Auditório do CRO/MS dia 19 de abril, foram agraciados com TÍTULO de
INSCRIÇÃO REMIDA, os seguintes profissionais:

Alercio de Souza Irigarai – CRO-MS 44;
Paulo Dorsa – CRO-MS 96;
Antonio Bacchi Neto – CRO-MS 119;
Bianco Latorraca – CRO-MS 138;
José Rodrigues de Almeida – CRO-MS 155;
José Ivan da Vila – CRO-MS 263;
Terezinha de Jesus Brun de Melo – CRO-MS 293;
Sergio Marques Martins – CRO-MS 869;
José Flavio Camargo de Mendonça – CRO-MS 1357;
Joel Irace Cardoso da Silva – CRO-MS 1411;
Oclecio Mônaco Torrilhas – CRO-MS 3063.

No dia 19 de outubro de 2013, foi inaugurada a sede própria da Delegacia Regional do
Bolsão “Senador Ramez Tebet” na cidade de Três Lagoas, que irá atender 11 (onze)
cidades da região.

No dia 25 de outubro, foi realizada a SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO
CIRURGIÃO-DENTISTA, onde foram homenageados alguns profissionais pelos serviços
prestados a classe odontológica junto a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul,
com a presença das Deputadas Estaduais Mara Caseiro e Dione Hashioka.

Durante os dias 29, 30 de novembro e 01 de dezembro foi realizado o XIX ENCONTRO
DOS CIRUGIÕES-DENTISTAS EM BONITO, um evento já tradicional do CRO-MS
que reuniu mais de 50 profissionais.

3. Fiscalização do Exercício Profissional

A fiscalização foi intensificada na capital e pontual nas cidades do interior
do Estado, sempre atuando com a ajuda dos representantes dos municípios na atuação do
bom exercício profissional dos registrados no CRO/MS. A fiscalização do CRO/MS visitou
todas as regiões do Estado, visitando as principais cidades.
Foram

feitas

243

visitas

a

CLINICAS,

CONSULTÓRIOS

E

LABORATÓRIOS e foram visitados:
 707 – Cirurgiões-Dentistas;
 29 Técnicos de Prótese Dentária;
 02 Técnicos de Saúde Bucal ‘
 40 Auxiliar de Saúde Bucal
 08 Laboratórios
 55 Clinicas
Autos de Infração e Processos Éticos:
 Foram efetuados 123 autos de infração, sendo que 97 já se
regularizaram.
 Instaurados 25 Processos Éticos durante o ano de 2013.

IX.

OUTRAS REALIZAÇÕES:
Dentro das rotinas administrativas, foram realizadas ainda, pelo CRO/MS
em 2013, reuniões entre a Diretoria para as providências doa Atos de
Autoridade ou Normativos, conforme abaixo relacionados:
2. Atos de Autoridades ou Normativo:

PORTARIAS 2013

 Portaria 001/2013 – Designado o Cirurgião-Dentista ZACARIA YAYHA
MOHAMAD OMAR – CRO-MS 2853 para ser o Representante das cidades de
Corumbá e Ladário;
 Portaria 002/2013 – Designar os Cirurgiões-Dentistas ZACARIA YAYHA
MOHAMAD OMAR – CRO-MS 2853, DIRCEU MIGUEIS PINTO JUNIOR –
CRO-MS 3248, FERNANDA PALONE VARANDA CALABRIA – CRO-MS
3141 e MARCELO MIRANDA CANDIA – CRO-MS 2359 a compor a Câmara de
Instrução Ética da Delegacia Regional de Corumbá.
 Portaria 003/2013 – autorizando a funcionária da Delegacia Regional de Dourados,
Elenilda Ribeiro Dourado a Receber adiantamento de suprimento de fundo no valor
de R$ 300,00 para despesas miúdas de pronto pagamento.
 Portaria 004/2013 – autorizando a funcionária da Delegacia Regional de Corumbá,
Marcia Oliveira a Receber adiantamento de suprimento de fundo no valor de R$
300,00 para despesas miúdas de pronto pagamento.;
 Portaria 005/2009 – fica estabelecido que a partir do dia 1º de março que o
funcionário chefe de setor terá uma gratificação no valor de R$ 200,00 (duzentos
reais);
 Portaria 006/2009 – autorizar o pagamento de comissão ao setor de cobrança
oriundo de cobrança de Divida Ativa;
 Portaria 007/2013 – designar os Cirurgiões-Dentistas SERGIO LUIZ RAMOS –
CRO-MS 1609, CARLOS ALBERTO REGIANE – CRO-MS 2122, NILSON
TADANO – CRO-MS 713 e SERGIO RICARDO JACON – CRO-MS 1167 a
compor a Câmara de Instrução Ética da Delegacia Regional de Dourados;
 Portaria 008/2013 – Designar os Cirurgiões-Dentistas a compor a Comissão de
Avaliação do Prêmio Brasil Sorridente;

 Portaria 009/2009 – designar os Cirurgiões-Dentistas a compor a Câmara de
Instrução Ética da Delegacia Regional do Bolsão;
 Portaria 010/2009 – Designar os Cirurgiões-Dentistas para cpompor a Comissão
para Construção da Delegacia Regional do Bolsão;
 Portaria 011/2013 – Designar a Cirurgiã-Dentista abaixo relacionada como
REPRESENTANTE, do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul
na cidade de Rio Verde de Mato Grosso, SUZANA REZENDE DE SOUZA –
CRO-MS 4621;
 Portaria 012/2013 - Será pago no mês de maio de 2013 junto à folha de pagamento
uma GRATIFICAÇÃO por produtividade no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais) a todos os funcionários do CRO-MS
 Portaria 013/2009 – Designar os Cirurgiões-Dentistas abaixo relacionados, para
compor a COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL;
 Portaria 014/2009 – estabelecido o reajuste de 10% no salário-base dos funcionários
do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul a partir do dia 1° de
maio de 2013;
 Portaria 015/2013 - Autorizar a funcionária LAURA DE OLIVEIRA BATISTA, a
receber adiantamento de suprimento de fundo no valor de R$ 1.000,00 (hum mil
reais), para as despesas miúdas de pronto pagamento;
 Portaria 016/2013 - Autorizar a funcionária Elenilda Dourado Ribeiro, a receber
adiantamento de suprimento de fundo no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), para
as despesas miúdas de pronto pagamento;
 Portaria 017/2013 - Autorizar a funcionária Karen Tiemi Yamamoto Narimatu, a
receber adiantamento de suprimento de fundo no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais), para as despesas miúdas de pronto pagamento;

 Portaria 018/2013 – a Cirurgiã-Dentista abaixo relacionada como ASSESSORA DA
PRESIDENCIA PARA ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TÉCNICOS E
AUXILIARES NA ODONTOLOGIA, do Conselho Regional de Odontologia de
Mato Grosso do Sul - JULIANA FRIGERI – CRO-MS 2998;
 Portaria 019/2013 – Autorizar a funcionária LAURA DE OLIVEIRA BATISTA, a
receber adiantamento de suprimento de fundo no valor de R$ 1.000,00 (hum mil
reais), para as despesas miúdas de pronto pagamento;
 Portaria 020/2013 – Autorizar a funcionária Marcia de Oliveira Gonçalves, a
receber adiantamento de suprimento de fundo no valor de R$ 300,00 (trezentos
reais), para as despesas miúdas de pronto pagamento.
 Portaria 021/2013 - Autorizar a funcionária Elenilda Ribeiro Dourado, a receber
adiantamento de suprimento de fundo no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), para
as despesas miúdas de pronto pagamento;
 Portaria 022/2013 – Autorizar a funcionária Laura de Oliveira Batista, a receber
adiantamento de suprimento de fundo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para as
despesas miúdas de pronto pagamento para a sede do CRO-MS;
 Portaria 023/2013 – Autorizar a funcionária Karen Tiemi Yamamoto Narimatu, a
receber adiantamento de suprimento de fundo no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais), para as despesas miúdas de pronto pagamento.
 Portaria 024/2013 – Autorizar a funcionária Laura de Oliveira Batista, a receber
adiantamento de suprimento de fundo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para as
despesas miúdas de pronto pagamento para a sede do CRO-MS;
 Portaria 025/2013 – Autorizar a funcionária Marcia de Oliveira Gonçalves, a
receber adiantamento de suprimento de fundo no valor de R$ 300,00 (trezentos
reais), para as despesas miúdas de pronto pagamento da DELEGACIA REGIONAL
DE CORUMBÁ.

 Portaria 026/2013 – Autorizar a funcionária Laura de Oliveira Batista, a receber
adiantamento de suprimento de fundo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para as
despesas miúdas de pronto pagamento para a sede do CRO-MS;
 Portaria 027/2013 – Autorizar a funcionária Laura de Oliveira Batista, a receber
adiantamento de suprimento de fundo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para as
despesas miúdas de pronto pagamento para a sede do CRO-MS.
 Portaria 028/2013 – Autorizar a funcionária Karen Tiemi Yamamoto Narimatu, a
receber adiantamento de suprimento de fundo no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais), para as despesas miúdas de pronto pagamento para a Delegacia Regional do
Bolsão.
 Portaria 029/2013 – Autorizar a funcionária Elenilda Ribeiro Dourado, a receber
adiantamento de suprimento de fundo no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), para
as despesas miúdas de pronto pagamento para a Delegacia Regional de Dourados;
 Portaria 030/2013 – Autorizar a funcionária Karen Tiemi Yamamoto Narimatu, a
receber adiantamento de suprimento de fundo no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais), para as despesas miúdas de pronto pagamento para a Delegacia do Bolsão;
 Portaria 031/2013 – Autorizar a funcionária Laura de Oliveira Batista, a receber
adiantamento de suprimento de fundo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para as
despesas miúdas de pronto pagamento para a sede do CRO-MS.
 Portaria 032/2013 – Autorizar a funcionária Karen Tiemi Yamamoto Narimatu, a
receber adiantamento de suprimento de fundo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
para as despesas miúdas de pronto pagamento da Delegacia Regional do Bolsão;
 Portaria 033/2013 – Autorizar a funcionária Laura de Oliveira Batista, a receber
adiantamento de suprimento de fundo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para as
despesas miúdas de pronto pagamento para a sede do CRO-MS;

 Portaria 034/2013 – Autorizar a funcionária Karen Tiemi Yamamoto Narimatu, a
receber adiantamento de suprimento de fundo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
para as despesas miúdas de pronto pagamento da Delegacia Regional do Bolsão;
 Portaria 035/2013 – Autorizar a funcionária Laura de Oliveira Batista, a receber
adiantamento de suprimento de fundo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para as
despesas miúdas de pronto pagamento para a sede do CRO-MS;
 Portaria 036/2013 – Será pago no mês de dezembro de 2013 junto à folha de
pagamento uma GRATIFICAÇÃO por produtividade no valor de R$ 150,00 (cento
e cinquenta reais) a todos os funcionários do CRO-MS.

DECISÕES
 Decisão 001/2013 – Fixa os valores das diárias para Conselheiros, funcionários e
convidados do CRO-MS.
 Decisão 002/2013 – Autoriza a baixa dos bens móveis de propriedade do Conselho
Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul.
 Decisão 003/2013 – Esclarecer quanto a utilização de nome fantasia em fachadas,
divulgações publicitárias e documentais.

EDITAIS

 Edital 001/2013 – Carta Convite para Contratação de Agencia de Publicidade.
(suspenso)
 Edital 002/2013 – Construção da Delegacia do Conselho Regional de Odontologia
de Mato Grosso do Sul na cidade de Três Lagoas com área total de 91,00 m² na
cidade de Três Lagoas MS, sito, Rua Marcondes Garcia Leal S/N, Bairro Vila Haro
Junior.

 Edital 003/2013 – Assessoria nas execuções dos profissionais inadimplentes ligados
a esta autarquia..
 Edital 004/2013 – Contratação de profissionais liberais ou sociedade de advogados
cadastrados ou não no CRO-MS, que atendam às condições e exigências
estabelecidas neste edital, para desempenhar as atividades de Assessoria Jurídica do
Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, pelo período de 20 horas
semanais.
 Edital 005/2013 – Contratação de Buffet para as Homenagens do Dia do Cirurgião
Dentista 2013.
 Edital 006/2013 – Contratação de empresas para fabricação e montagem de
estrutura em concreto armado pré-fabricado, para cobertura em 02 (duas) águas,
medindo 10,00 (dez) metros de largura, 40 (quarenta) metros de comprimento e 07
(sete) metros de altura. Estrutura composta de pilares, braços e vigas em concreto
armado pré-fabricado e cobertura em terças metálicas e telhas de aço galvanizado
(e=0,43mm). Para Construção da nova sede do Conselho Regional da Odontologia
de Mato Grosso do Sul – CRO-MS.

Protocolo e Correspondências:
 Correspondências recebidas: foram recebidas de diversos locais sendo as mesmas
devidamente protocoladas na secretaria do CRO/MS, num total de 3.655 (três mil
seiscentos e cinquenta cinco) correspondências;
 Correspondências expedidas: durante o exercício de 2013, foram expedidos ofícios
e ofícios circulares da Secretaria Geral, Secretaria Executiva, Setor de Inscrição e
Cadastro, Procuradoria Jurídica/Comissão de Ética, Circulares, Convites, etc.,
perfazendo um total de 656 (seiscentos e cinquenta e seis) correspondências;
 Durante o exercício de 2013 foram elaborados folders informativos como
PROGRAMAÇÃO 2013, PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA.

4. Inscrições Efetuadas:

No decorrer do exercício de 2013, foram efetuadas inscrições de novos
profissionais, entidades, distribuídas da seguinte forma:
o Cirurgiões-Dentistas: 203 (duzentos e três) inscrições;
o Clínicas Dentárias: 51 (cinquenta e uma) inscrições;
o Laboratório de Prótese: 02 (duas) inscrições;
o Técnicos em Prótese Dentária: 17 (dezessete) inscrições;
o Técnicos em Saúde Bucal: 20 (vinte) inscrições;
o Auxiliares em Saúde Bucal: 192 (cento e noventa e duas)
inscrições;
o Auxiliares em Prótese Dentária: 12 (doze) inscrições;
o Especialidades: 129 (cento e vinte e nove) inscrições;

5. Divida Ativa:
Durante o ano de 2013 foi intensificado a cobrança dos profissionais que
estavam em divida ativa, por meio de cobrança extrajudicial via correios, email e telefone. Tivemos uma arrecadação significativa comparado a outros
anos. Arrecadando um valor total bruto de R$ 318.777,40 (trezentos e
dezoito mil setecentos e setenta e sete reais e quarenta centavos).

6. Dívida Executiva:
Durante o exercício de 2013, foram ajuizados 150 profissionais em Dívida
Executiva e feito o acompanhamento dos processos de execução judicial em
andamento.

7. Patrimônio:

Durante o ano de 2013 foi realizado todo o inventario de bens móveis e
atualizado o Livro do Patrimônio do CRO-MS.

X.

ENCERRAMENTO:

Ao encerrar este relatório, queremos externar os nossos agradecimentos aos
Membros do Plenário do CRO/MS, do Conselho Federal de Odontologia,
das Entidades de Classe, dos Estabelecimentos de Ensino e ao corpo de
Funcionários do Regional, pela colaboração prestada para o êxito de nossas
realizações, todas elas, fortes da arrecadação que é e sempre foi
exclusivamente oriunda das contribuições dos profissionais jurisdicionados.
Campo Grande 31 de dezembro de 2013.

Juliano Pelisari Lima
Gerente Administrativo do CRO-MS

Silvano da Silva Silvestre, CD.
Secretário do CRO-MS

Francisco Carlos Grilo, CD.
Presidente do CRO-MS

