
 
 

____________________________________________________________________________________________
_ 

Av. Manoel Ribas, 2281 - Mercês - 80810-000 - Curitiba - PR - Tel: (41) 3025-9500 - www.cropr.org.br / cropr@cropr.org.br 

Ata da 1ª Reunião da Comissão Eleitoral do Conselho Regional de Odonto-1 

logia do Paraná, realizada no dia 17 de março de dois mil e dezesseis às 2 

18h30, na cidade de Curitiba - PR. Presentes os Drs. Santo Gentil Forone, 3 

Luiz Fernando Boros, Ivan Toshio Maruo e os funcionários integrantes da 4 

Comissão de apoio Alexandre Mazzetto, Alexandre Lejambre, Elter Rabello, 5 

Fernanda Nery do Prado e Francielle Miranda. Os Drs Henrique Arns de 6 

Oliveira e Dewet Taques Jr justificaram a ausência. Pauta para Discussão:  7 

Item 1) Dr. Santo explicou a todos que o regimento eleitoral foi alterado pela 8 

resolução CFO 155/15 e que ele então fez retificação do edital de convoca-9 

ção das eleições informando que as normas da eleição seriam ditadas pelo 10 

regimento eleitoral alterado pelas normas previstas na Resolução CFO 11 

155/15. Foi entregue aos presentes pasta contendo cópia do edital de 12 

convocação das eleições, da Resolução CFO 155/15 e de ofício que o Dr 13 

Santo encaminhou ao CFO informando sobre a aplicação da Resolução 14 

155/15. 2) Foi discutido quais membros da comissão eleitoral estarão em 15 

cada local de votação. Ficou definido Dr. Santo em Curitiba, Dr. Ivan em 16 

Ponta Grossa, DR. Boros em Maringá e a ser definido os demais membros. 17 

Dr Santo também ficou de verificar um nome de apoio para cobrir o sexto 18 

local de votação uma vez que a comissão tem apenas 5 membros. 3) A 19 

comissão de apoio relatou as providencias que vem sendo tomadas na 20 

aquisição de materiais para preparo dos kits eleitorais e também para os 21 

locais de votação. 4) Definido que para o registro dos votos recebidos por 22 

correio todos os dias as 15h um membro da comissão eleitoral estará aqui 23 

para acompanhar o registro de chegada feito pelos funcionários. Serão 24 

oficiados os representantes das chapas inscritas informando que se deseja-25 

rem poderão acompanhar o processo. 5) Próxima reunião será realizada no 26 

dia 12/04/2016 às 17h30. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encer-27 

rada a reunião, da qual eu, Fernanda Salema Sanches Nery do Prado, 28 

Secretária Executiva, digitei a presente ata, que vai assinada por mim e 29 

pelos demais presentes.  30 
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