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Às 14h do dia dezesseis de fevereiro 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 oitava 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) Acordo coletivo funcionários CRO-PR 2017/2018. 7 

Deliberação: O representante do SINDIFISC, Sr. Antonio Marsengo, apre-8 

sentou a proposta dos funcionários CROPR à diretoria, que se comprometeu 9 

levá-las ao plenário para deliberação. 2) Carro Santo Antônio da Platina. 10 

Deliberação: Decidiu-se pela venda do veículo, conforme disposições 11 

legais, passar à PROJUR e Contabilidade para procedimentos. 3) Prestação 12 

de assessoria jurídica CFO. Deliberação: Deferido favoravelmente pela 13 

cessão de colaboradores do PROJUR ao CFO, desde que não interfira nos 14 

trabalhos em andamento do setor, sendo as despesas de locomoção, diárias 15 

e ressarcimento à custa do CFO e com liberação prévia da diretoria. 4) 16 

Contratação Alexandre Lejambre. Deliberação: Aprovada a contratação dos 17 

serviços orçados para a consultoria do TJ para Alexandre no valor de 18 

R$7.800,00 para desenvolver os trabalhos junto ao RH, App Mobile, secreta-19 

ria, contabilidade, marketing e financeiro conforme proposta enviada. 5) 20 

Calendário reuniões de diretoria. Deliberação: Reunião Plenária e Julga-21 

mento: 18 e 19 de Maio em Curitiba e  22 e 23 de Junho em Foz do Iguaçu. 22 

6) Lista de processos departamento financeiro. Deliberação: De acordo com 23 

os anexos, porém seguiu-se, após avaliação, os pareceres do PROJUR. 7) 24 

Pedido de inscrição temporária – estrangeira. Deliberação: Deferida pela 25 

inscrição temporária do profissional Andres F. Monfegueguo Arana pelo 26 

mesmo prazo que permanecerá no país, 28/01/2018, conforme parecer 27 

jurídico 506/2016. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, onde 28 

eu, Claudenir Rossato, Conselheiro Secretário, digitei a presente ata que vai 29 

assinada por mim e pelos demais presentes. 30 


