
 
 

____________________________________________________________________________________________
_ 

Av. Manoel Ribas, 2281 - Mercês - 80810-000 - Curitiba - PR - Tel: (41) 3025-9500 - www.cropr.org.br / cropr@cropr.org.br 

Às 14h do dia dezenove de janeiro de dois mil e dezessete  na sede do 1 

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

Conselho de Dirigentes desta autarquia, para realizar a tricentésima nona-3 

gésima sétima Reunião de Diretoria, sob a Presidência do CD Aguinaldo 4 

Coelho de Farias e estando presentes os Conselheiros Dalton Bitencourt e 5 

Claudenir Rossato. O Senhor Presidente deu início à reunião com a seguinte 6 

ORDEM DO DIA:  1) RH – Contratação funcionário para Foz do Iguaçu 7 

Deliberação: Decidido, com base no currículo, pela contratação em caráter 8 

temporário, da candidata Crislaine de Almeida. 2) Solicitação da funcionária 9 

Maria de Lourdes Farias Mikza para reembolso de tratamento hidroterápico, 10 

conforme solicitação médica. Deliberação: Deferido pelo reembolso, caso 11 

haja negativa da Unimed. Neste caso deverá apresentar o custo provável do 12 

referido tratamento. 3) Contratação de novos funcionários Deliberação: 13 

Deferida a contratação de agente operacional, devendo ser obedecida a 14 

ordem de aprovação no concurso público. 4) Contratação de estagiários 15 

Deliberação: Deferida pela contratação de dois estagiários sendo um para a 16 

Secretaria da Presidência e outro para a Assessoria da Presidência. 5) 17 

Renovação de contrato de estágio Deliberação: Deferida a renovação de 18 

contrato de estágio da Srta. Caroline Pereira. 6) Atualização cadastral 19 

Deliberação: Deferida a criação de comissão composta pelos colaboradores 20 

Evelise, Silvana, Francielle e Alvaro para levantamento dos cadastros 21 

desatualizados, concedendo um prazo de 60 dias. 7) Alinhamento de gestão 22 

das comissões Deliberação: Será elaborada decisão sobre o funcionamento 23 

das comissões estabelecendo critérios para constituição e funcionamento.  24 

8)Decisão 01/2017, que se refere à participação de acadêmicos em cursos e 25 

afins que envolvam pacientes. Deliberação: Aprovada. Deverá ser dada 26 

ampla divulgação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, 27 

onde eu, Claudenir Rossato, Conselheiro Secretário, digitei a presente ata 28 

que vai assinada por mim e pelos demais presentes. 29 


