
 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro 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) se reuniu em sua sede sito Avenida Manoel Ribas, 2281, Mercês, 3 

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

Souza, Calixto E. de Araújo Hakim, Fernanda Pavan Corrêa, Nancy Barros e Lilian 5 

Aparecida Pasetti. Deu início a reunião fazendo a leitura da ata da reunião passada, 6 

feitas as correções, a ata foi aprovada. Dr. André e Dra. Lilian fizeram um breve 7 

resumo dos assuntos discutidos no XIV Encontro de OH que aconteceu no dia 21/09 8 

no Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro. Após leitura e discussão 9 

do processo de protocolo n° 005 229-1/1 a Câmara Té cnica de OH do Paraná se 10 

manifesta corroborando a posição do Ministério Público, parecer do CFO e laudo de 11 

necropsia. Conforme Dra. Lilian em conversa com Dr. Aguinaldo, o processo será 12 

respondido pela Câmara Técnica de OH do Paraná com auxílio do Dr. Alexandre da 13 

procuradoria jurídica do CRO-PR, retornando o parecer ao Comitê de Ética e 14 

Fiscalização. Aprovado a decisão que estabelece as normas visando o atendimento 15 

às resoluções 100/2010 e 162 e 163/2015 do Conselho Federal de Odontologia para 16 

o trabalho em ambiente hospitalar. Câmara Técnica de OH do Paraná irá adicionar 17 

como escopo ao texto do projeto de lei do Paraná a lei 1803/2016 do estado do Rio 18 

de Janeiro, que regulamenta a fiscalização e aplica a multa, sendo responsável por 19 

essa função o Conselho Regional. Próxima reunião será no dia 25/10/2018 às 20 

14h00min. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião, da qual 21 

eu, André Vieira de Souza, redigi a presente ata, que vai assinada por mim e pelos 22 

demais presentes.  23 


