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Às 17h do dia vinte e um de janeiro de dois mil e quinze  na sede do 1 

Conselho Regional de Odontologia do Paraná em Curitiba, reuniu-se o 2 

Conselho de Dirigentes desta autarquia, para realizar a tricentésima nona-3 

gésima Reunião de Diretoria, sob a Presidência do CD Roberto Eluard da 4 

Veiga Cavali e estando Presentes a CD Carmen Lucia Arrata – Conselheira 5 

Secretária, o Dr. Aguinaldo Coelho de Farias – Conselheiro Tesoureiro  e o 6 

Dr Edson Milani de Holanda – Conselheiro Suplente. O Senhor Presidente 7 

deu início à reunião com a seguinte ORDEM DO DIA Comunicações: Dado 8 

conhecimento pelo presidente aos demais diretores dos seguintes ofícios 9 

recebidos do CFO e resoluções recebidos do CFO. Deliberação:  10 

1)Assuntos de RH  Deliberação: A- Segue para conhecimento que a 11 

funcionária Valquíria Kowalski Santana regional de Ponta Grossa estava em 12 

férias(15 dias) até 18/01/2016 e por motivo de alta de seu esposo e necessi-13 

dade de contratação de um cuidador, solicita que as férias sejam estendidas 14 

por mais 15 dias a contar de 19/01. Deliberação: Deferido B- A funcionária 15 

Francielle Miranda em conversa com a Presidência e com o médico respon-16 

sável por sua cirurgia realizada em 17/12/15 informa a esta diretoria que 17 

solicitou férias ao CRO para que fosse possível complementar o período de 18 

afastamento e repouso conforme recomendação médica, visto que o INSS 19 

encontra-se em greve parcial e os agendamentos de perícia estão no mo-20 

mento para o mês de abril/maio, onde se estenderia muito o período de 21 

retorno a suas atividades e ainda sem o recebimento de seus proventos.  22 

Deliberação: Deferido C- Solicitado pela funcionária Bernadete Smania da 23 

regional de Londrina para que suas férias sejam remanejadas para março 24 

uma vez que haverá nos próximos dias instituições colando grau e o funcio-25 

nário Osnildo devido a demanda não tem condições de ficar sozinho. Deli-26 

beração: Deferido 2) Solicitação de curso – Funcionário Elter Deliberação:  27 

O funcionário Elter Rabello solicita participar do 11 Congresso Brasileiro de 28 

pregoeiros a ser realizado em Foz do Iguaçu de 14 a 17 de março com 29 

inscrição no valor de R$3985,00. Deferido o pedido e autorizado o pagamen-30 

to de 4 diárias e a compra de passagens aéreas. 3) Transferência bancária 31 

Deliberação : Fazer resgate total do Bradesco para o Banco do Brasil e 32 

aplicar na melhor taxa possível de rendimento para resgate automático. 4) 33 
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Eleições Deliberação : Dr. Cavali conversou com o Dr. Ermensson a respeito 34 

da resolução 155 que dita as normas para a eleição, O mesmo ficou de 35 

verificar se no CIOSP os presidente poderão participar da reunião do plená-36 

rio do CFO. 5) Decisão atualização de taxas. Deliberação : Aprovada a 37 

decisão que estabelece os valores das taxas para 2016. 6) Autorização para 38 

prorrogação prazo de vencimento de anuidades. Deliberação : Os CDs que 39 

não receberam os boletos via correio poderão pagar o mesmo valor pratica-40 

do em janeiro em parcela única ou parcelado Nada mais havendo a tratar, foi 41 

encerrada a reunião, onde eu, Fernanda Salema Sanches Nery do Prado, 42 

Secretária Executiva, digitei a presente ata que vai assinada por mim e pelos 43 

demais presentes. 44 


