
 

Aos quinze dias do mês de março de dois mil e dezoito, às quatorze horas, a 1 

Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar do Conselho Regional de Odontologia do 2 

Paraná (CRO-PR) em sua sede sito Avenida Manoel Ribas, 2281, Mercês, Curitiba, 3 

Paraná. Estavam presentes os CDs membros da CTOH: André Vieira de Souza, 4 

Calixto E. de Araújo Hakim, Gilce Czlusniak, Lilian Aparecida Pasetti e Nancy Barros 5 

e a Conselheira Dra Vania Portela D. Westphalen. Deu inicio a reunião fazendo a 6 

leitura da ata da reunião passada, feito as correções. Dra Lilian mencionou que os 7 

representantes do CFO e da Comissão de OH do CFO estão confirmados para o 8 

encontro. Segue anexo exemplar de boas vindas que será produzido pelo CRO-PR. 9 

Confirmados para o encontro Secretario Municipal, Coordenadora Estadual, Soepar 10 

e ABO (abertura). Dra Lilian se reunirá com Dr Aguinaldo presidente do CRO-PR, na 11 

segunda feira dia 19/03 às 13h00min para tratar dos detalhes finais para o encontro 12 

das comissões. Dra Lilian apresentou o que foi discutido na reunião de comissão de 13 

ensino em Brasília no dia 14/03. A regulamentação e estruturação da grade dos 14 

cursos na área de OH. Esquematização de pauta do encontro das comissões 15 

(anexo), Dra Lilian irá apresentar a pauta ao Dr Aguinaldo na reunião do dia 19/03 16 

para aprovação. Dra Lilian mencionou a importância da união das entidades de 17 

classe no Estado do Paraná. Dra Gilce sugeriu que na abertura do encontro seja 18 

utilizado o áudio do hino nacional cantado pela Dra Sandy de Cascavel – PR. 19 

Discutido sobre a contra referencia do atendimento terciário (as falhas que existem 20 

no sistema). A importância da regulamentação da portaria 895 e RDC7. Dra Lilian 21 

fez a leitura da pauta do encontro que ficou aprovado pelos membros da comissão 22 

de Odontologia Hospitalar. Ficou estipulada que a próxima reunião será dia 27 de 23 

março de 2018 às 14h00min. Sem mais a discutir foi dado por encerrada à reunião.  24 


