
 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
Av. Manoel Ribas, 2281 - Mercês - 80810-000 - Curitiba - PR - Tel: (41) 3025-9500 - www.cropr.org.br / cropr@cropr.org.br 

Ata da 842ª Reunião Plenária do Conselho Regional de Odontologia do Paraná, realizada 1 

de forma presencial na cidade de Foz do Iguaçu, às 16h30min do dia 03 de dezembro de 2 

dois mil e vinte um. Presentes os seguintes conselheiros: Abrilino de Souza Ramos, Agui-3 

naldo Coelho de Farias, Carlos Alberto H. de Moraes, Claudenir Rossato, Gilce S. Czlus-4 

niak e Irati Pirola.  Com a palavra, o Presidente do CROPR declarou aberta a presente 5 

reunião plenária e, visto o quórum legal, iniciou-se a leitura da ata da reunião anterior pelo 6 

secretário, sendo a mesma aprovada em sua íntegra. Na sequência passou–se à: Comu-7 

nicaçôes: 1 – Reunião da Comissão do Exame de Proficiência: O cons. Rossato comuni-8 

cou que no dia 19/11 a comissão reuniu-se remotamente. Nesta reunião foi discutido e 9 

acordado sobre a composição de um grupo de professores, contemplando diferentes IEs 10 

do PR, que receberão capacitação para futura elaboração de questões que comporão o 11 

banco de questões para aplicação do exame de proficiência. Será apresentado o projeto 12 

completo, até a aplicação, correção, divulgação e avaliação do referido exame. 2 – Cessão 13 

de uso de terreno pela Prefeitura Municipal de Londrina: o cons. Rossato informou que a 14 

cessão de uso de terreno pela PML, para a construção delegacia regional, foi aprovada na 15 

segunda comissão na Câmara de Vereadores de Londrina no dia 01/12. Na plenária da 16 

Câmara teve aprovação unânime na primeira sessão, realizada na data de hoje pela 17 

manhã. Deliberações: 1 – Decisão sobre concessão de diárias: Foi apresentada pelo 18 

Presidente e deliberada de forma unânime sobre a decisão CROPR 12/2021, adequada à 19 

proposição da procuradoria jurídica e de acordo com a legislação vigente, 2 – Publicidades 20 

de dezembro/21 e janeiro/22: Deliberou-se por efetuar publicidades apenas pelas redes 21 

sociais, de menor custo, nos meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022; 3 -Deliberado 22 

pela aprovação dos movimentos da secretaria, de acordo com os pareceres da procurado-23 

ria jurídica. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião, da qual eu 24 

Claudenir Rossato, Conselheiro Secretário, digitei a presente ata, que vai assinada por mim 25 

e pelos demais presentes.  26 


