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Ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e dezesseis, às quinze horas, no 1 

Conselho Regional de Odontologia do Paraná, sito à Rua Manoel Ribas, n° 2 

2281 na cidade de Curitiba estado do Paraná, foi aberta a reunião da Câma-3 

ra Técnica de Odontologia Hospitalar conforme convocação, com presença 4 

das CDs Gilce Czlusniak, Lilian Aparecida Pasetti, Rosangela Pironti de 5 

Castro e Calixto Eduardo de Araújo Hakim. Foram lidas e aprovadas as Atas 6 

de Maio e Junho. Como pauta ficaram os seguintes itens: A Doutora Lilian 7 

apresentou a tabela da CBHPO que foi discutida entre os membros que 8 

sugeriram acrescentar os custos laboratoriais e insumos. Destas sugestões 9 

elaborou-se um ofício para ser encaminhado ao Conselho Federal de Odon-10 

tologia, após sua apresentação no Encontro dos CROs na Paraíba. Quanto 11 

ao IX ENCONTRO NACIONAL das Comissões em Odontologia Hospitalar, 12 

na Paraíba, foram liberados o custeio de viagem para dois membros da 13 

Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar representando o CRO- PR, 14 

sendo estes a Doutora Lilian Aparecida Pasetti, Presidente e o Doutor 15 

Calixto Eduardo de Araújo Hakim, colaborador. Foi lida pela Doutora Lilian 16 

Pasetti os esclarecimentos do Cirurgião Dentista em unidade de saúde 17 

multiprofissional respondendo ao comunicado recebido pela ouvidoria do 18 

CRO-PR, apresentada pela Dra. Marli Schmitt Walker na reunião do dia três 19 

de Junho de dois mil e dezesseis. Tentou-se contato telefônico ao CRO-PA 20 

via CRO-PR, sobre a ata do encontro das comissões realizado em janeiro de 21 

2015 em Belém, porém não foi obtido resposta. A próxima reunião ficou 22 

agendada para cinco de agosto de dois mil e dezesseis ás quinze horas, se 23 

houver chamada da nova diretoria do conselho que tomara posse ainda este 24 

mês. Sem mais encerrou-se a reunião às dezoito horas do mesmo dia. Nada 25 

mais havendo a discutir, declarou-se encerrada a reunião, da qual, eu 26 

Calixto Eduardo de Araújo Hakim, secretariei a reunião da Câmara Técnica e 27 

lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais presentes. 28 


