
 

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e dezenove, 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, Gilce Czlusniak, Lilian Aparecida Pasetti e Nancy 5 

Marinho Barros. Deu início a reunião fazendo a leitura da ata da reunião passada, 6 

feitas as correções, a ata foi aprovada. Sugerido que o coordenador de OH do CFO 7 

encaminhe a todos os presidentes dos CROs do Brasil solicitação de liberação de 8 

representante da CTOH de cada estado, para participação no XV Encontro Nacional 9 

das Comissões de Odontologia Hospitalar, a ser realizada nos dias 23 e 24 de maio 10 

no CRO-CE. Dra. Lilian esclareceu que será agendada reunião juntamente com o 11 

Dr. Aguinaldo C. de Farias, presidente do CRO-PR e Dr. Fabiano Mello, presidente 12 

do SOEPAR, com o deputado Francisco Franceschini do CCJ da Alep, para discutir 13 

a inclusão do projeto de lei para regulamentação da OH no Paraná. O pré-texto foi 14 

revisado junto a Procuradoria Jurídica do CRO-PR. Comentários e repercussões 15 

positivos com relação à palestra de OH em parceria com o CRO Jovem. Conteúdo 16 

serviu perfeitamente para esclarecer aos presentes o momento em que o Odont. 17 

Hospitalar está. Alteração da palestra sobre cuidados paliativos para o dia 18/09/19, 18 

com a Dra. Rosangela Pironti. A próxima reunião será no dia 25/04/2019 às 19 

14h00min. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião, da qual 20 

eu, André Vieira de Souza, redigi a presente ata, que vai assinada por mim e pelos 21 

demais presentes.  22 


