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As dezesseis horas do dia dezoito do mês de fevereiro de 2016,  no Conse-1 

lho Regional de Odontologia do Paraná, sito na Avenida Manoel Ribas, 2 

2281, Curitiba-PR, reuniu-se a Comissão de Gestão Pública desta autarquia. 3 

Presentes os Drs. Shozo Miyachi, Mariangela de Assis Gomes Fortes, 4 

Gustavo Silva de Lacerda, Suzane Carolina Luhm Crivellaro:. Foram discuti-5 

dos os itens que se seguem. 1) Elaborado pela comissão o plano de pautas 6 

para o primeiro semestre de 2016. A) Urgência e Emergência por não haver 7 

mais atendimento no Cajuru. B) Novos integrantes da comissão. A Secretá-8 

mria das Comissões Ana Luiza irá ligar para os integrantes que não estão 9 

mais comparecendo para ver se ainda há interesse na continuidade. Tem 10 

interesse no ingresso da comissão o Prof. Rafael Ditreich e a ASB Celia . C) 11 

O horário das reuniões ficou estabelecido na terceira quinta de cada mês 12 

dàs 16h as 17h30min.. D) Estruturação das comissões de Gestão Publica na 13 

regionais, através do contato com os profissionais que já participaram de 14 

Conselhos Locais em diversos municípios.. E) Indicação para as comissões 15 

do Conselho Municipal de Saúde e Estadual de Saúde. Dra. Cláudia Bona-16 

ccim para a Comissão de Saúde da Mulher na terceira sexta de cada mês 17 

às 14h. Dra. Suzane Carolina Luhm Crivellaro para a Assistência na 18 

primeira quinta feira de cada mês às 14h. Dr. Gustavo Silva de Lacerda 19 

para a Comissão de Urgência e Emergência na segunda quinta de cada mês 20 

às 14h. Dra. Magda ? para a Comissão de Saúde do Trabalhador na primei-21 

ra quinta feira de cada mês às 14hs. Dra. Crhistine Paschenda Pereira 22 

Pinto para a comissão de Saúde Bucal na quarta quinta feira de cada mês 23 

às 14h e também para a Comissão de Urgência e Emergência na segunda 24 

quinta de cada mês às 14h. Dra. Ivete Boletta para a Comissão de orça-25 

mento na terceira quinta de cada mês às 14h. Dra. Lucia ? para a comissão 26 

de Educação permanente na segunda terça de cada mês às 9h. Dra. Tania 27 

Mocelim para a comissão intersetorial de RH na quarta quarta feira de cada 28 

mês as 14h. Nada mais havendo, o Senhor Presidente declarou encerrada a 29 

reunião, da qual eu, Mariangela de Assis Gomes Fortes , secretária da 30 

comissão, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais 31 

presentes. 32 


