
 

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e dezoito, 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 E. de Araújo Hakim, Fernanda Pavan, Gilce Czlusniak, Lilian Aparecida 5 

Pasetti e Nancy Barros. Deu inicio a reunião fazendo a leitura da ata da reunião 6 

passada, feito as correções. Após, foi discutido sobre o encontro das comissões: 7 

Alteração da pauta do encontro. Dra Lilian relatou que a Federação (FIO) não irá 8 

participar do encontro por achar que não será importante para a entidade (crise 9 

financeira). Dra Nancy expos seu currículo de gestão e coordenação do serviço no 10 

HPP que será apresentado no encontro. Dra Fernanda entrou em contato com Dep. 11 

Cida Alborguete que irá agendar uma reunião para discussão da lei estadual, a 12 

mesma se mostrou favorável em auxiliar fazer valer a lei no estado. Dra Lilian em 13 

reunião com Dr. Aguinaldo mencionou a importância da união das entidades no 14 

Paraná. Será realizada uma reunião paralela no encontro com os representantes 15 

das entidades federais que estarão participando do encontro. Lei 18120. Dra Lilian 16 

direcionou para Dra Fernanda e Dra Nancy que estão na gestão pública para que 17 

direcionem a discussão da rede terciaria com a secretaria do Estado do Paraná e 18 

Município de Curitiba. Dra Lilian irá enviar para a Dra Érika Feller as leis que foram 19 

solicitadas para a pauta do encontro. Pactuação – Programação pactuada e 20 

integrada discutiu-se projeto para que ocorra essa pactuação com o estado 21 

juntamente com HPP, gerando AIM do tratamento odontológico. Planejamento 22 

gerencial para aumentar a equipe de odontologia no HPP. O encontro será gravado 23 

– orientação para ninguém falar sem microfone. Ao final do encontro será lida a ata 24 

do encontro. Sem mais a discutir foi dado por encerrada à reunião.  25 


