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Às 12h30min do dia treze de setembro de dois mil e dezessete  na sede 1 

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

Conselho de Dirigentes desta autarquia, para realizar a quadricentésima 3 

segunda – 402ª Reunião de Diretoria, sob a Presidência do Cons. Aguinaldo 4 

Coelho de Farias e estando presente o Conselheiro Claudenir Rossato. O 5 

Senhor Presidente deu início à reunião com a seguinte ORDEM DO DIA:  1) 6 

Apoio financeiro e comemoração dia do dentista e 70° aniversario da AONP. 7 

Deliberação: Deferido o apoio de R$10.000,00 (dez mil reais) ao referido 8 

evento, sendo que na oportunidade serão homenageados os 11 (onze) 9 

profissionais da regional de Londrina (Remidos). 2) Conduta nos processos 10 

éticos relacionados à publicidade. Deliberação: Deferido por suprimir a 11 

audiência de instrução e conciliação quando os envolvidos apresentarem 12 

manifestação favorável, com o intuito de dar celeridade ao julgamento do 13 

processo ético. 3) Solicitação da secretaria sobre certidão de plano de 14 

gerenciamento de resíduos e serviços de saúde. Deliberação: Aprovado 15 

que a certidão terá nova redação com validade para pessoa física e pessoa 16 

jurídica. 4) CROPR no Ciopar. Deliberação:  Aprovada participação do 17 

CROPR no Ciopar com Stand no valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil 18 

reais) e montagem no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). Neste paga-19 

mento também estão incluídas salas com equipamentos audiovisuais para o 20 

Fórum de Ética (dois períodos) e de Odontologia Hospitalar (um período), 21 

divulgação do CRO jovem visando a prevenção de processos éticos, inclu-22 

são de logomarca nos materiais gráficos e de divulgação do evento que se 23 

realizará em Curitiba nos dias 4,5 e 6 de Outubro. 5) Certificados de inscri-24 

ção remida. Deliberação:  Deferido pela confecção de placas aos CD’s 25 

remidos de 2017, a serem entregues durante eventos comemorativos ao dia 26 

do dentista na sede e nas regionais. Nada mais havendo a tratar, foi encer-27 

rada a reunião, onde eu, Claudenir Rossato, Conselheiro Secretário, digitei a 28 

presente ata que vai assinada por mim e pelos demais presentes. 29 


