
 

Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às quatorze horas, a 1 

Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar do Conselho Regional de Odontologia do 2 

Paraná (CRO-PR) em sua sede sito Avenida Manoel Ribas, 2281, Mercês, Curitiba, 3 

Paraná. Estavam presentes os CDs membros da CTOH: André Vieira de Souza, 4 

Calixto Eduardo de Araújo Hakim, Fernanda Pavan Corrêa, Gilce Czelusniak, Lilian 5 

Aparecida Passetti e Nancy Barros. Iniciou a reunião com leitura da ata passada. 6 

Dra. Gilce apresentou as justificativas para que o encontro das Comissões de 7 

Odontologia Hospitalar seja realizado na sede do CROPR. Ficou definido que o 8 

encontro será na sede do CROPR e proposto das datas de 06 e 07 de abril de 2018, 9 

que será apresentada na plenária para votação, no dia 26/10/2017. Relembrando a 10 

declaração do presidente Dr. Aguinaldo realizada no dia 13/10/2017, quando sugeriu 11 

que Curitiba sediasse este evento. Discutiu-se a pauta que será abordada no 12 

encontro, Dra. Lilian abordou a importância da discussão sobre a regulamentação, 13 

RDC7 e portaria 895 de 31/03/2017 do Ministério da Saúde. Foi realizada a leitura 14 

da ata do I Fórum Paranaense de Odontologia Hospitalar realizado no XIII CIOPAR, 15 

revisado pela câmera técnica de Odontologia Hospitalar. Dra. Lilian sugeriu a 16 

convocação da comissão de OH do CFO a participar do encontro para expor as 17 

ações realizadas da comissão federal e as regionais. Discutiu-se a importância de 18 

agendar uma reunião com a câmera técnica de OH juntamente com representantes 19 

da MP, DP, Procuradoria jurídica, OAB e jurídico do CRO para revisão da lei 20 

estadual 18.120. Salientou Dra. Lilian, agendada para 13/11/2017 às 9h00min, 21 

Fernanda da secretaria da presidência do CROPR ficou responsável por enviar o 22 

convite de convocação. Ficou agendada a próxima reunião da câmera técnica de 23 

Odontologia Hospitalar para o dia 16/11/2017 às 14h00min. Dra. Lilian ressaltou a 24 

importância de discutir com o sindicato que é responsável pelas questões 25 

trabalhistas do CD. Revista à importância de reenviar para o CFO a documentação 26 

de fiscalização e reformulação da tabela – ANS ficando responsável pelo envio a 27 

Fernanda. Dra. Lilian entregou o certificado de participação e organização do I 28 

Fórum Paranaense de Odontologia Hospitalar para os integrantes da câmera 29 

técnica. Dra. Gilce e Dra. Lilian comentaram o que foi discutido no encontro das 30 

comissões na Bahia. Ressaltado os tópicos mais importantes (leis, normas, 31 

credenciamento e regulamentação). Sem mais a discutir foi dado por encerrada à 32 

reunião.  33 


