
 

Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às quatorze horas, a 1 

Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar do Conselho Regional de Odontologia do 2 

Paraná (CRO-PR) em sua sede sito Avenida Manoel Ribas, 2281, Mercês, Curitiba, 3 

Paraná. Estavam presentes os CDs membros da CTOH: André Vieira de Souza, 4 

Calixto E. de Araújo Hakim,  Lilian Aparecida Pasetti e Nancy Barros. Deu início a 5 

reunião fazendo a leitura da ata da reunião passada, feitas as correções, a ata foi 6 

aprovada. Dra Lívia Souza – Coordenadora Nacional de Saúde Bucal enviou a ata 7 

do encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar realizada no Paraná 8 

corrigida, e após a aprovação da Câmara Técnica em Odontologia Hospitalar do 9 

Paraná a ata será enviada para os conselhos. Alexandre Mazzetto do setor jurídico 10 

do CRO-PR participou da reunião para auxiliar na documentação, e na elaboração 11 

de uma resolução do estado do Paraná para que nos editais de contratação no setor 12 

terciário possa estar claro a função e qualificação do Cirurgião Dentista no hospital. 13 

Alexandre sugere uma reunião com o promotor de justiça Dr. Maximiliano. Será 14 

enviado um oficio solicitando reunião entre o Ministério Público e a Câmara Técnica 15 

em Odontologia Hospitalar do Paraná para discussão do edital das fundações que 16 

administram os hospitais no estado do Paraná. A Câmara Técnica irá redigir um 17 

documento para que o Ministério Público possa cobrar o cumprimento da resolução 18 

que assegura um edital que especifique um profissional qualificado e capacitado 19 

para trabalhar com OH. Será enviado e-mail resposta ao CD Marcelo de Francisco 20 

Beltrão posicionando o trabalho que a Câmara Técnica de Odontologia do Paraná 21 

juntamente com o departamento jurídico, sindicato e Ministério Público para tentar 22 

corrigir esta situação. A próxima reunião será dia 21 de junho às 14h. Nada mais 23 

havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião, da qual eu, André Vieira de 24 

Souza, digitei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais presentes.  25 


