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As quinze horas e trinta minutos do dia quatorze do mês de abril de 2016,  1 

no Conselho Regional de Odontologia do Paraná, sito na Avenida Manoel 2 

Ribas, 2281, Curitiba-PR, reuniu-se a Comissão de Gestão Pública desta 3 

autarquia. Presentes os Drs. Shozo Miyachi, Christine Paschenda Pereira 4 

Pinto, Gustavo Silva de Lacerda, Maria Lucia Correa Salles, Suzane Caroli-5 

na Luhm Crivellaro e Ivete Boletta. Leitura da ata anterior com aprovação. 6 

Foram discutidos os itens que se seguem. 1) Ivete relata sobre más condi-7 

ções sanitárias das unidades de saúde em Curitiba. 2) As reuniões desta 8 

comissão serão na terceira quinta-feira de cada mês às 15:30h. 3) Dra. 9 

Maria Lúcia Salles está declinando a sua participação da Comissão de 10 

Educação Permanente do Conselho Municipal de Saúde. 4) Shozo apresen-11 

ta o funcionamento da Comissão para novos participantes. 5) Comissão irá 12 

solicitar a SMS quem são os responsáveis técnicos pela Odontologia a nível 13 

de Município, Distritos Regionais e Unidades de Saúde com seus respecti-14 

vos CRO. 6) Sobre as condições sanitárias das unidades de saúde, o jurídi-15 

co sugere que se faça um ofício e que se encaminhe para fiscalização do 16 

Conselho para que se faça vistoria em algumas unidades de saúde. Suges-17 

tão: duas ESF US Monteiro Lobato, US Guaíra, um CEO Rosario, uma UPA 18 

Boa Vista, uma Básica – US Abranches. 7) Sobre Serviço de Urgência e 19 

Emergência foi relatado que na última reunião do CMS – Comissão de 20 

Saúde Bucal – não houve comparecimento de gestor para dar explicações. 21 

8) Começar a planejar um encontro de saúde coletiva para depois de julho 22 

de 2016. 9) Promover uma discussão com os líderes de Odontologia Preven-23 

tiva nas universidades. Nada mais havendo, o Senhor Presidente declarou 24 

encerrada a reunião, da qual eu, Shozo Miyachi, presidente da comissão, 25 

lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais presentes. 26 


