
 

Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às quatorze 1 

horas, a Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar do Conselho Regional de 2 

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

Mercês, Curitiba, Paraná. Estavam presentes os CDs membros da CTOH: André 4 

Vieira de Souza, Calixto Eduardo de Araújo Hakim, Fernanda Pavan Corrêa, Gilce 5 

Czelusniak, Lilian Aparecida Passetti, Nancy Barros e Carlos Zanetti convidado a 6 

participar da reunião. Iniciou-se com leitura da ata passada. Dra. Gilce e Dr. Carlos 7 

Zanetti expuseram o trabalho que é realizado no hospital CMR, trouxe a ideia para 8 

consolidar o serviço. Relatou as dificuldades que passa no hospital no setor 9 

Odontológico. Dra. Fernanda relatou que a Odontologia não é valorizada. Dr. Carlos 10 

Zanetti busca apoio a Câmera Técnica em OH para fortalecer e sensibilizar o serviço 11 

público, o mesmo propôs que seja realizada uma homenagem ao pai do governador 12 

Beto Richa. Dra. Lilian questionou e argumentou qual o objetivo da homenagem uma 13 

vez que não houve apoio do senhor governador Beto Richa, que vetou a lei estadual 14 

que obriga a presença do Cirurgião Dentista no hospital. Dra. Lilian sugeriu para 15 

realizar uma reunião com os lideres governamentais, coordenadores municipais e 16 

regionais para mostrar os índices do trabalho que foi realizado, mostrando a 17 

efetividade do serviço, sendo a população a maior beneficiaria do serviço. Sendo a 18 

função do Conselho Regional de Odontologia a proteção da população. A solicitação 19 

do Dr. Carlos Zanetti retornou aos conselheiros Dra. Gilce e Dr. Claudenir Rossato. 20 

A Câmera Técnica apoia o serviço do hospital, e que gostaria juntamente com o Dr. 21 

Carlos Zanetti e responsáveis regionais para discutir a lei 18.120, regulamentação, 22 

contratação, CD e hospital a fundamentação do serviço. Foi apresentado em 23 

plenária do dia 26/10/2017 as datas para o encontro das comissões que será 24 

realizada na sede do CRO-PR. Depois foi votado que será realizado nos dias 6 e 7 25 

de Abril de 2018. Foi realizada uma reunião com o departamento jurídico do CRO-26 

PR e representante da OAB para redigir a lei estadual. A lei já está sendo revista 27 

juntamente com a OAB, o representante jurídico do CRO-PR irá participar das 28 

reuniões judiciais dos conselheiros na sede da OAB. A comissão está organizando o 29 

encontro das comissões e logística de translado, refeição, recepção, material de 30 

suporte e apoio. Segue o planejamento e pauta em anexo a ata. Próxima reunião 31 

ficou agendada para o dia 21/12 às 14hrs. Sem mais a discutir foi dado por 32 

encerrada à reunião.  33 


