
 

Aos vinte nove dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às quinze horas, a Câmara 1 

Técnica de Odontologia Hospitalar do Conselho Regional de Odontologia do Paraná (CRO-PR) 2 

em sua sede sito Avenida Manoel Ribas, 2281, Mercês, Curitiba, Paraná. Estavam presentes 3 

os CDs membros da CTOH: Lilian Aparecida Passetti (Presidente), Rosângela Pironti de Castro 4 

,Gilce Czelusniak e Nancy Marinho Barros. Foi lida a ata da reunião anterior, que após 5 

correções e aprovação, foi assinada pelos presentes. CD Lilian sugere que decorrente do 6 

problema de deslocamento dos membros da câmara, inclua-se dois colaboradores, sugerido 7 

o nome dos CDs Calixto Hakin e André Vieira, sendo aceito, agilizando desta forma o 8 

andamento dos trabalhos. O Dr.Irati Luis Michelon Pirolla comunicou que a reunião do 9 

FEHOSPAR, será no segundo semestre. Após a CD Lilian falou sobre as observações que 10 

devem ser feitas no manual, para que possamos finalizar. CD Sérgio Vieira em contato com a 11 

CD Lilian não estar ciente da realização do Fórum de OH, durante o CIOPAR, porém falou-se 12 

sobre a posição dada pela CD Gilce junto ao CD Dalton Trevisan, ter recebido esta 13 

informação. A CD Lilian relata sobre a reunião no CHR, onde estavam presentes a 2ª 14 

Regional de Saúde e macro-região, onde o perfil sobre o atendimento dos PNE foi dado pela 15 

Secretaria de Educação, uma vez que a Secretaria de Saúde e o município não os possuem. 16 

Nesta mesma reunião a CD. Lilian propôs os trâmites para melhor atendimento neste grupo, 17 

sendo que ficou de ser marcada uma nova reunião para se estabelecer os protocolos do 18 

atendimento, uma vez que há demanda reprimida em diversos atendimentos clínicos no 19 

sistema de saúde atual. Foi sugerido um treinamento junto aos coordenadores das regionais 20 

de saúde, via SESA. Sem mais a reunião foi encerrada às 18h pela presidente, e esta ata que 21 

foi por mim lavrada Rosângela Pironti de Castro, após sua leitura e aprovação, será assinada. 22 

Sem mais encerrou-se a reunião às dezoito horas do mesmo dia. 23 


