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Aos três dias do mês de novembro, às quinze horas, no Conselho Regional 1 

de Odontologia do Paraná, sito à Rua Manoel Ribas, n° 2281 na cidade de 2 

Curitiba - PR, foi aberta a reunião da Câmara Técnica de Odontologia 3 

Hospitalar conforme convocação, com presença das CDs Lilian Aparecida 4 

Passetti (Presidente) e Nancy Marinho Barros. Foi lida a ata da reunião 5 

anterior, que após correções e aprovação, foi assinada pelos presentes. 6 

Como pauta ficaram os seguintes itens: Pauta do Encontro de COH – RS, 7 

Parecer jurídico sobre a proposta de alteração do Código de Ética Odontoló-8 

gico – sobre OH. Foi solicitada à Fernanda, que trabalha junto à presidência 9 

do CRO-PR, solicitar a pauta do Encontro das Comissões de OH dos CROs, 10 

que acontecerá na próxima semana em Porto Alegre, para o devido debate 11 

da mesma, item 2 da pauta, já que até a presente data não havia chegado. 12 

Enquanto esperávamos o retorno do CRO-RS, lemos e debatemos o item 3 13 

da pauta, o parecer jurídico das mudanças propostas para o Código de 14 

Ética, solicitada na reunião anterior pelo presidente do CRO-PR Dr. Aguinal-15 

do. Lemos, verificamos o parecer favorável da maioria delas, com modifica-16 

ção do texto do primeiro item do capítulo proposto e a exclusão do primeiro 17 

item da parte de infrações (em anexo o texto proposto e o parecer). Feito 18 

isso, conseguiu-se audiência com Dr. Aguinaldo nesta mesma tarde, o qual 19 

foi levado a ele tanto as proposições com suas correções, juntamente com o 20 

parecer do jurídico do CRO-PR, para que pudesse levar para a reunião com 21 

os demais presidentes dos CROs das regionais Sul e Sudeste na próxima 22 

semana, para apresentá-lo conforme sua solicitação primeira. Material 23 

entregue ao presidente, voltamos debater a pauta para o encontro no RS, 24 

pois já haviam retornado com a mesma. A pauta do encontro foi lida, verifi-25 

cou-se todos os assuntos, já rotineiramente debatidos nas reuniões da 26 

CTOH-CRO-PR, sem dúvidas ou conflitos para a posição deste grupo para 27 

com os itens da pauta apresentado. E assim, finalizada a reunião, eu, Dra. 28 

Lilian Pasetti, redigi a presente ata que após lida e considerada conforme 29 

será assinada pelos membros da CTOH. 30 


