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Às 11h do dia seis de maio de dois mil e vinte reuniu-se o Conselho de 1 
Dirigentes desta autarquia, por videoconferência para realizar a quadricen-2 
tésima décima quarta– 414ª Reunião de Diretoria, sob a Presidência do 3 
Cons. Aguinaldo Coelho de Farias e estando presentes os conselheiros 4 
secretário – Claudenir Rossato e tesoureiro Celso Yamashita. O Senhor 5 
Presidente deu início à reunião com a seguinte ORDEM DO DIA: Comuni-6 
cação: 1) Aguinaldo comunicou que o colaborador Alvaro Augusto Albini 7 
assumiu funções no departamento de ética, estando sob supervisão da 8 
colaboradora Daniele Costa Bocheko. Já a colaboradora Joyci da Silva 9 
migrou para o departamento de secretaria, estando sob a supervisão da 10 
colaboradora Francielle Cordeiro Marques de Miranda. 2) Nova sede da 11 
regional de Ponta Grossa já se encontra em funcionamento  Deliberação: 1) 12 
Deliberado pela elaboração de planejamento de mídia para rádios e redes 13 
sociais, por parte da empresa já licitada, esclarecendo a população sobre o 14 
retorno dos profissionais da Odontologia às suas atividades clínicas quotidi-15 
anas, estimulando os pacientes a retornarem aos consultórios odontológicos 16 
de costume. Obrigatoriamente, nesta publicidade a ser elaborada, a popu-17 
lação deverá ser muito bem informada que encontrará nos consultórios 18 
todas as condições de biossegurança necessárias para a realização do 19 
tratamento odontológico que se fizer necessário, mesmo nesta fase da 20 
pandemia do coronavirus. Deve-se aguardar o momento propício para se 21 
divulgar a publicidade referida acima. 2) As regionais de Umuarama e 22 
Guarapuava, mesmo permanecendo com atendimento de forma presencial, 23 
os profissionais também poderão ser atendidos de forma on line, como 24 
forma de transição. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, 25 
onde eu Claudenir Rossato, conselheiro secretario, digitei a presente ata que 26 
vai assinada por mim e pelos demais presentes. 27 


