
Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e treze, às dez horas, no 1 

Conselho Regional de Odontologia do Paraná, sito à Rua Manoel Ribas, n° 2 

2281 na cidade de Curitiba estado do Paraná, foi aberta a reunião da Comissão 3 

de Convênios e Credenciamentos conforme convocação, com a presença de 4 

Dra. Geralda Dias Borges, Dr. Gil Tomizawa, Dr. Jacques Ferreira Neto, Dra. 5 

Katia Regina da Silva Ribeiro e Dra. Sibele Pereira Oliveira, e Dr. Roberto 6 

Cavali onde foram discutidos os itens que se seguem: 1) Dra. Sibele 7 

coordenará debate sobre a CNCC durante do CIOPAR sobre Convênios e 8 

Credenciamentos, e durante o CIOPAR haverá uma reunião com a Comissão 9 

Nacional de Convênios e Credenciamento e os membros da Comissão do 10 

CRO. Dr. Cavali pede que aproveitem a oportunidade para tirarem duvidas 11 

sobre o cálculo da CBHPO. 2) Dr. Cavali comenta que haverá a Comissão 12 

Estadual de Convênios e Credenciamentos, e que a Dra. Sibele será indicada 13 

pelo CRO, Dra. Geralda será indicada pela ABO. 3) Dra. Sibele comenta que 14 

está com dificuldades de cobrar as operadoras de planos de saúde, Dr. Cavali 15 

diz que entidades privadas tem que fazer a indicação do RT, foi conversado 16 

com a Franciele, supervisora da secretaria do CRO, e passada a situação, ela 17 

em conjunto com a fiscalização do CRO farão a abordagem junto aos planos 18 

de saúde que não tem o registro.  4) Dr. Cavali sugere que seja elaborado um 19 

material com dicas do que precisa ser verificado nos contratos com as 20 

operadoras antes de assinar. 5) A próxima reunião ficou agendada para o dia 21 

17 de setembro às 10h. Nada mais havendo a discutir, declarou-se encerrada a 22 

reunião, da qual, eu Sibele Pereira Oliveira, presidente da comissão lavrei a 23 

presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais presentes. 24 


