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Às 17h do dia vinte e nove de setembro de dois mil e dezesseis  na sede 1 

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

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

gésima quinta Reunião de Diretoria, sob a Presidência do CD Aguinaldo 4 

Farias e estando presentes os Conselheiros Dalton Bitencourt e Claudenir 5 

Rossato. O Senhor Presidente deu início à reunião com a seguinte ORDEM 6 

DO DIA:  1) Decisão judicial Odonto Excellence Deliberação: O Presidente 7 

anunciou a decisão de caráter liminar de ação  civil pública em desfavor da 8 

franquia acima citada, com determinação judicial de multa diária de 9 

R$5000,00 e recolhimento de material publicitário, no prazo de 10 dias. 2) 10 

Aprovação publicidade mês do cirurgião dentista Deliberação: Foi decidida, 11 

para divulgação do Dia do Dentista, outdoors e mobiliário urbano, pelo peixe 12 

no prato com os seguintes dizeres: Sem um dentista toda refeição é um 13 

desafio. 3) Encontro RJ: Reforma do código de ética Deliberação: O Presi-14 

dente comunica sua participação no dia 27 de setembro na reunião dos 15 

Presidentes dos CROs das regiões sul e sudeste, no Rio de Janeiro, para 16 

discussão da Lei 4324/64 e sobre reformulação do CEO. Foi agendada nova 17 

rodada de discussão para o dia 08/11, no Rio de Janeiro.  4) Relatório 18 

trabalhos Ponta Grossa: Fórum de ética Deliberação: As 20 instituições de 19 

ensino superior representadas definiram que será criada em cada curso de 20 

Odontologia uma comissão de ética e legislação. Está sendo elaborada pela 21 

comissão organizadora do evento, um relatório de toda discussão realizada. 22 

5) Convite Congresso Jacarezinho Deliberação: Ficou designado o Conse-23 

lheiro Claudenir Rossato para representar o conselho no evento. Definido 24 

patrocínio no valor de R$2500,00. 6) Dia do Dentista em Guarapuava Deli-25 

beração: Definido apoio de R$2500,00. Nada mais havendo a tratar, foi 26 

encerrada a reunião, onde eu, Fernanda Salema Sanches Nery do Prado, 27 

Secretária Executiva, digitei a presente ata que vai assinada por mim e pelos 28 

demais presentes. 29 


