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Ata da 795ª Reunião Plenária do Conselho Regional de Odontologia do Paraná, realizada 1 

no dia 19 de abril de dois mil e dezoito, às 18h, na cidade de Curitiba-PR. Presentes todos 2 

os conselheiros efetivos e suplentes. Com a palavra, o Presidente do CROPR declarou 3 

aberta a presente reunião plenária e, visto o quórum legal, iniciou-se a leitura da ata da 4 

reunião anterior, sendo a mesma aprovada em sua íntegra. Na sequência passou–se às 5 

comunicações: 1) O Sr. Presidente comunicou que nos dias 19 e 20 de abril o CROPR está 6 

realizando o encontro dos conselheiros e delegados CROPR com coordenadores e profes-7 

sores de ética das IAS.  2)Projeto novos caminhos Guarapuava – Dr. Aguinaldo Farias 8 

relata que  no dia 16 de abril foi realizada palestra para os profissionais de Guarapuava e 9 

região tendo como palestrante Álvaro Mulatti que apresentou o tema formação de preço. 3) 10 

Projeto Novos caminhos Londrina  - Dr. Claudenir Rossato relata que  no dia 17 de abril foi 11 

realizada palestra para os profissionais de Londrina tendo como palestrante Dr. Jean 12 

Carlos Santos que apresentou o tema Harmonização facial. Ad referendum: Referendada a 13 

decisão do Presidente em que delegou as atribuições constantes do Regimento Eleitoral ao 14 

Presidente do CROPR e seu plenário à Comissão eleitoral responsável pelo pleito de 10 de 15 

maio de 2018. Assuntos para deliberação: 1) Solicitação de apoio III EEPOIP – Encontro de 16 

Estomatologia e Patologia Oral do interior do Paraná Deliberação: O referido evento ocorre-17 

rá nos dias 15 e 16 de junho p.v. Deferida a solicitação no valor de R$2500,00.  2) Reabili-18 

tação de processo ético CD 70/2010 Deliberação: Deferido. Nada mais havendo a tratar, foi 19 

declarada encerrada a reunião, da qual eu, Claudenir Rossato, Conselheiro Secretário, 20 

digitei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais presentes.  21 


