
 
 

____________________________________________________________________________________________
_ 

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

Às 11h do dia vinte e três de junho de dois mil e vinte reuniu-se o Conselho 1 
de Dirigentes desta autarquia, por videoconferência para realizar a quadri-2 
centésima décima quinta– 415ª Reunião de Diretoria, sob a Presidência do 3 
Cons. Aguinaldo Coelho de Farias e estando presentes os conselheiros 4 
secretário – Claudenir Rossato e tesoureira Vânia Westphalen. O Senhor 5 
Presidente deu início à reunião com a seguinte ORDEM DO DIA: Comuni-6 
cação: 1) Dr. Aguinaldo, presidente do CROPR, apresentou o relatório 7 
financeiro atualizado do CROPR, inclusive comparando-o com os exercícios 8 
de 2018 e 2019. Mesmo com a inadimplência atual dos CDs e dos demais 9 
inscritos, decorrente certamente da situação econômica-financeira em 10 
função da pandemia,  a situação financeira encontra-se totalmente sob 11 
controle. Deliberação: 1) Com a presença da Dra. Vânia Fontanela, presi-12 
dente da ABENO e integrante da Comissão Executiva do Exame de Pro-13 
ficiência, discutiu-se sobre a possibilidade de dar novos encaminhamentos, 14 
mesmo neste período de pandemia, ao projeto piloto em curso sobre o 15 
Exame de Proficiência em Odontologia (EPO) a ser aplicado futuramente 16 
aos formandos neste ano. Deliberou-se que serão consultados os coor-17 
denadores de cursos de Odontologia do PR, por meio de uma reunião 18 
remota a ser realizada no dia 03 de julho a partir das 9h. 2) A publicidade 19 
sobre o incentivo à volta dos pacientes aos consultórios odontológicos, 20 
porém somente será divulgada segundo o acompanhamento do aumento ou 21 
não da pandemia, seguindo orientações da SESA-PR. Nada mais havendo a 22 
tratar, foi encerrada a reunião, onde eu Claudenir Rossato, conselheiro 23 
secretario, digitei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais 24 
presentes. 25 


