
 

Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às quinze horas e trinta minutos, a 1 

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

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

epor vídeo conferência com a sede de CRO-Ponta Grossa, com a CD Rosângela Pironti de 4 

Castro. Estavam presentes os CDs membros da CTOH: Lilian Aparecida Passetti (Presidente), 5 

Rosângela Pironti de Castro, Gilce Czlusniak e Nancy Marinho Barros. Foi lida a ata da 6 

reunião anterior, que após correções e aprovação, foi assinada pelos presentes. CD Lilian 7 

relata sobre o encontro que haverá em Goiânia e quem irá participar, sendo que será 8 

encaminhado com anuência do presidente do CRO-PR ,toda a nossa documentação para 9 

elaboração do código de ética e afins da comissão, com protocolo prévio. CD Rosângela 10 

indaga a validade do atendimento que está sendo realizado no Hospital Regional de Ponta 11 

Grossa, pois o mesmo inclusive está sendo divulgado nas redes sociais, e quem seria seu 12 

responsável técnico e se estaria habilitado pra sua execução, solicitou que fosse averiguado. 13 

CD Gilce relata convite feito pelo CD Ulisses Coelho, para que seja montado curso de OH em 14 

parceria com ABO e UEPG, sendo que este convite foi endereçado a CD Lilian para ser a 15 

coordenadora, a mesma ficou de manter contato e retornar uma resposta. A CD Lilian 16 

informa que os itens do manual estão completos, faltando algumas correções, havendo a 17 

possibilidade de ser lançado no CIOPAR, conforme sugestão da comissão. Após a CD 18 

Rosângela informa sobre sua participação no congresso do CBROHI, como mediadora numa 19 

das mesas, sendo que a CD Lilian informa que a CTOH irá participar se houvesse espaço para 20 

participação com exposição oral, após ter feito um relato sobre o histórico da formação do 21 

colégio. CD Rosângela sugeriu que a CTOH deveria estar presente, por ser a representação 22 

da classe no estado. CD Lilian repassa que as correções das atas dos encontros de Recife, Rio 23 

Grande do Sul e da Paraíba, ainda não foram feitas, motivo do atraso no envio do 24 

documento pra ANS, guia de fiscalização, código de ética e suas modificações. A CD 25 

Jaqueline na reunião no CFO admitiu ter feito cópia do material do CRM-RS, motivo que foi 26 

aberto um processo por sua conduta, por desrespeito à conselheira Gilce e ao nosso 27 

presidente CD Aguinaldo. Ficou determinado que as CDs Lilian e Gilce vão participar do 28 

encontro em Goiânia em 18 e 19/05. A realização de um Fórum de OH durante o CIOPAR, foi 29 

aprovado última plenária. A próxima reunião ficou marcada para 25-05-2017. Sem mais a 30 

reunião foi encerrada as 18h pela presidente, e esta ata que foi por mim lavrada, após sua 31 

leitura e aprovação, será assinada. 32 


