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Às 17h do dia onze de abril de dois mil e dezesseis  na sede do Conselho 1 

Regional de Odontologia do Paraná em Curitiba, reuniu-se o Conselho de 2 

Dirigentes desta autarquia, para realizar a tricentésima nonagésima pri-3 

meira Reunião de Diretoria, sob a Presidência do CD Roberto Eluard da 4 

Veiga Cavali e estando presentes a CD Carmen Lucia Arrata – Conselheira 5 

Secretária, e o Dr Edson Milani de Holanda – Conselheiro Suplente. O 6 

Senhor Presidente deu início à reunião com a seguinte ORDEM DO DIA:  1) 7 

Substituição membro da comissão eleitoral Deliberação: O Dr. Dewet 8 

Virmond Taques Junior solicitou a sua retirada da comissão eleitoral por 9 

motivos familiares. Em seu lugar foi indicado o Dr. Ernesto Zanetti Neto. 10 

Posto em votação o nome do Dr. Ernesto foi aprovado por unanimidade. 11 

Deverá ser feita uma portaria com a nomeação do indicado.2) Revista do 12 

CRO-PR Deliberação:  Por solicitação do Conselheiro Abrilino Ramos foi 13 

colocado na pauta o assunto discussão da revista. Dito pelo mesmo que o 14 

Conselheiro Aguinaldo Farias enfocaria o assunto. Devido a ausência na 15 

reunião do Conselheiro Aguinaldo, o presidente Roberto Cavali solicitou ao 16 

conselheiro suplente Edson Milani que estava presente na reunião da co-17 

missão da revista que procurasse esclarecer os fatos. O conselheiro Edson 18 

declarou que na reunião da comissão da revista realizada no dia 08 de abril 19 

de 2016 o conselheiro Abrilino questionou o editorial Palavra do Presidente, 20 

dizendo que havia cunho político no mesmo e que como estamos em época 21 

de eleição o texto deveria ser submetido a apreciação da Plenária. Informa-22 

do que a nova plenária se realizaria somente no dia 20 de Maio do corrente 23 

ano e que se fosse esperada esta data inviabilizaria a publicação da revista, 24 

o mesmo então pediu que o assunto fosse motivo de pauta na reunião de 25 

diretoria a ser realizada no dia de hoje. E assim foi feito. O presidente Rober-26 

to Cavali ao tomar ciência da situação pronunciou as seguintes palavras;” 27 

Muito me entristece a maneira deselegante que o Conselheiro Abrilino 28 

Ramos tratou um assunto tão pessoal como a palavra do presidente, que 29 

como o próprio nome diz é competência exclusiva de quem ocupa o cargo. 30 

As colocações do conselheiro Abrilino nos remete aos tempos de ditadura 31 

em nosso país em que todos os nossos meios de comunicação deveriam ser 32 

censurados previamente. Que retrocesso, querer censurar previamente a 33 

opinião expressa e assumida pelo presidente”.  O assunto foi debatido e não 34 

houve nenhum posicionamento contrário. Desta forma o assunto foi encerra-35 

do ficando o presidente de enviar ao editor da revista o seu editorial sem 36 

censura prévia por parte de quem quer que seja. Nada mais havendo a 37 

tratar, foi encerrada a reunião, onde eu, Fernanda Salema Sanches Nery do 38 

Prado, Secretária Executiva, digitei a presente ata que vai assinada por mim 39 

e pelos demais presentes. 40 


