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Aos cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às quatorze 1 

horas, no Conselho Regional de Odontologia do Paraná, sito à Avenida 2 

Manoel Ribas, n° 2281, na cidade de Curitiba, Estad o do Paraná, foi aberta a 3 

reunião da Comissão de Integração CROPR – Cirurgião Dentista conforme 4 

convocação, com presença dos CDs Handrey Prosdócimo e Isabelle Weiss. 5 

Como pauta foram discutidos os seguintes itens: 1) Facebook Deliberação:  6 

As postagens do Facebook do CRO-PR, não estão mais sob responsabilidade 7 

da empresa Trade, e sim de César Sella. Solicitado que seja agendada uma 8 

reunião com o Sr. César para a próxima quinta-feira, 15 de setembro as 14h 9 

para estabelecermos um calendário e organizarmos as postagens. A secretá-10 

ria Fernanda Sanches comprometeu-se a conversar com o César e solicitar 11 

retorno referente à empresa de envio de mensagem em massa via whatsapp. 12 

2)Café com Presidente Deliberação:  Foi discutido sobre o agendamento de 13 

reunião do presidente Aguinaldo com os cirurgiões-dentistas que trabalham 14 

com planos odontológicos. Será marcado um dia para um "Café com o presi-15 

dente",  em que o mesmo trará como pauta as insatisfações da classe medi-16 

ante a atual realidade do mercado/ planos odontológicos. Foi conversado 17 

sobre a melhor abordagem  a ser feita pela Fernanda junto aos dentistas. 18 

3)Pauta para próxima reunião Deliberação:  Foi conversado sobre as futuras 19 

campanhas e também a dental Channel, que trabalha com vídeos em tempo 20 

real. Nada mais havendo a discutir, declarou-se encerrada a reunião, da qual, 21 

eu Fernanda Salema Sanches Nery do Prado, Secretaria Executiva, lavrei a 22 

presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais presentes. 23 


