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Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às quatorze horas e 1 

quinze minutos, na sala de comissões do Conselho Regional de Odontologia 2 

do Paraná, sito na Avenida  Manoel Ribas – 2281 - Curitiba – PR estiveram 3 

presentes para reunião da Câmara Técnica de Práticas Integrativas: Dra. 4 

Regina Salete Amarante Manzochi , Dra. Lirane Carneiro Suliano, Dra.  Vera 5 

Lucia Hamamoto Sano, Dr. Paulo Francisco Arant Martins e Dr. Ricardo Bali. 6 

Foi aberta a reunião e discutidos os seguintes assuntos. Regina comenta 7 

sobre decisão sobre o flyer que já foi licitado. a) Informar que Temos a 8 

Câmara PIC`s; b) Falar sobre todas as PIC`s com habilitação e especializa-9 

ção; Lirane sugere o tema Somos Especialistas e daí? Desenvolver um 10 

documento com as especificações para regulamentação na especialidade 11 

em acupuntura e habilitação em florais;  Paulo levanta o assunto da Sobre a 12 

Resolução do CFO - 160/2015 " Parágrafo II item (b)" que direciona a espe-13 

cialidade de Acupuntura com a finalidade de cura ,ou seja, transforma nossa 14 

profissão como fim e não como meio como realmente é a Odontologia;- 15 

Lirane comenta sobre a insuficiência da carga horária de apenas 500 horas 16 

estabelecida pelo CFO para a especialidade de Acupuntura;- Vera e Ricardo 17 

Comentam que seria melhor que o mercado selecionasse os profissionais e 18 

este ponto apenas poderia ser modificado em próxima ANEO;- Regina 19 

indaga sobre convite a uma nova participante da área de homeopatia em 20 

nossa câmara técnica PIC`s;- Regina sugere assuntos a serem comentados 21 

por cada membro para a próxima reunião, para incluirmos no flyer: Paulo – 22 

Hipnose e Acpt; Lirane Acpt e Homeopatia; Vera Fito e Acpt; Bali Apct e Fito; 23 

Regina Floral e Antroposofia. Ricado redigiu um documento assinado por 24 

todos da comissão, para licitação de um fotografo profissional para desen-25 

volver um material gráfico com o intuito de divulgação da Câmara Técnica 26 

PIC`s, e entregue o mesmo para Ana Luiza Caxambu; Ricardo ainda comen-27 

ta sobre a possibilidade do desenvolvimento de um trabalho social pelos 28 

membros a fim de promoção da saúde em alguma instituição no caso suge-29 

rido por ele a capela São Leopoldo Mandic no Bairro CIC; Próxima Reunião 30 

marcada para dia 18/02. Nada mais havendo, a Senhora Presidente decla-31 

rou encerrada a reunião, da qual, eu Ricardo Bali, membro da Câmara 32 
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Técnica de Práticas Integrativas lavrei a presente ata, que vai assinada por 33 

mim e pelos demais presentes. 34 


