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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE   

ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL – nº. 1938 

 

Data: 14 de novembro de 2020; Horário: 10 horas; Local: Remoto em Porto Alegre/RS. 1 

Presentes: Conselheiros Efetivos, Cirurgiões-dentistas Nelson Freitas Eguia, Everson 2 

Martins, João Gilberto de Souza e Evandro Silveira Balen. Diante da urgência da pauta 3 

específica, esta Reunião Plenária está sendo realizada via remota (online) pelo 4 

aplicativo zoom e gravada.                      5 

Assinatura do Livro de presenças: As assinaturas no livros serão realizadas na primeira reunião 6 

Plenária presencial.  7 

Verificação e proclamação do quórum regimental: O  Conselheiro Secretário, CD Everson 8 

Martins constatou quórum legal.  9 

Abertura da Sessão, pelo Conselheiro Presidente: O Conselheiro Presidente, CD Nelson 10 

Freitas Eguia deu início à reunião, cumprimentando todos os presentes.  11 

Leitura e aprovação da ata anterior, de número 1937, realizada em 13 de novembro de 12 

2020, que foi aprovada sem ressalvas. 13 

1. Conselheiros: 14 

Delegado Eleitor do CRO/RS – Análise do requerimento protocolado sob o nº 5511 datado 15 

de 13/11/2020 do Cirurgião-dentista Fernando Ritter, CRO/RS-CD 13.752, solicitando 16 

revisão da decisão de indeferimento da chapa representada por V.Sa, para concorrer na 17 

eleição a se realizar na Assembleia Geral de 16/11/2020. O Presidente explana sobre o 18 

Recurso Administrativo ao Plenário recebido como incurso no Artigo 34 do Regimento 19 

Eleitoral e por isso apreciado em 24 horas pelo Plenário e passa a palavra para o já nomeado 20 

Relator, Dr. Everson Martins, que explana aos presentes que se tratada de matéria já 21 

debatida na decisão  da Plenária Extraordinária nº 1937 do dia 13/11/2020, ocasião em que 22 

se enfrentou o requerimento de subscritor desta mesma chapa protocolado sob o nº 5500, 23 

sendo decidido pelo indeferimento do mesmo. O Recurso repete o argumento de que o 24 

subscritor CD Bernardo Godophin, CRO/RS-CD 10.328 estaria adimplente em razão de ter 25 

quitado a anuidade de 2020 no dia 10/11/2020, antes da realização da reunião de Plenária 26 

Extraordinária nº 1936 que homologou os pedidos de registro de chapas, que se deu no dia 27 
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12/11/2020. Alega, também que a subscritora CD Andrea Frasson, CRO/RS 9.448 estaria 28 

regular, em razão da mesma ter expedido certidão negativa pelo site do CRO/RS (documento 29 

juntado com o recurso), onde consta que a mesma está em dia com as obrigações financeiras 30 

junto a Tesouraria do órgão datada de 12/11/2020, sendo que  CD está com parcelas a 31 

vencer da anuidade de 2020. O Relator passa então a explanar seu voto no sentido de que 32 

nada alterou o seu entendimento, conforme já tratado no voto que indeferiu o registro da 33 

chapa recorrente, pois quanto ao Subscritor CD Bernardo Godophin, CRO/RS-CD 10.328 o 34 

mesmo pagou a anuidade 2020 após o prazo de encerramento das inscrições das chapas que 35 

se deu em 06/11/2020, ocasião em que todos os candidatos e subscritores deveriam 36 

preencher os requisitos dos artigos 31 e 32 do Regimento Eleitoral, não sendo aceitável sob 37 

o ponto de vista dos princípios da segurança jurídica e da igualdade aceitar que as chapas 38 

inscrevam suas candidaturas e posteriormente regularizem os requisitos formais e objetivos 39 

previstos no Regimento Eleitoral. Quanto a subscritora CD Andrea Frasson, CRO/RS 9.448 40 

este Relator jamais afirmou que a mesma estava inadimplente para com as obrigações 41 

financeiras junto ao Conselho, porém não está quite, nos termos do requisito do Artigo 31, 42 

alíena “d” do Regimento Eleitoral. Logo, a certidão expedida pelo CRO/RS está correta, 43 

porque realmente a subscritora está em dia com o parcelamento da anuidade de 2020, 44 

porém, não está quite, conforme previsto no Regimento, não atendendo a condição de 45 

subscritora. Assim, pelo exposto no relatório, que realizo de forma verbal e gravada, frente a 46 

necessidade de manifestação deste Conselho nos prazos regimentais que são contínuos, o 47 

voto é pelo improvimento do recurso administrativo e pela manutenção do indeferimento do 48 

registro da chapa representada pelo Cirurgião-dentista Fernando Ritter, CRO/RS-CD 13.752.  49 

O presidente abre para votação dos Conselheiros, que acompanham o voto do Relator por 50 

unanimidade, para jugar improvido o Recurso Administrativo e manter o indeferimento  do 51 

registro da chapa representada pelo Cirurgião-dentista Fernando Ritter, CRO/RS-CD 13.752.  52 

Nada  mais havendo a tratar, o  Presidente  agradeceu  a presença de todos e encerrou a 53 

reunião, sendo lavrada a presente ata, que lida e achada será assinada pelos presentes. 54 

 
 
       EVERSON MARTINS                                                             NELSON FREITAS EGUIA, CD 
      Conselheiro Secretário                                                                  Conselheiro Presidente 
        Gestão 2020/2021                                                                      Gestão 2020/2021 
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JOÃO GILBERTO DE SOUZA, CD                                         EVANDRO SILVEIRA BALEN, CD 

       Conselheiro Tesoureiro                                                              Conselheiro Efetivo 

          Gestão 2020/2021                                                                   Gestão 2020/2021 

 

 










