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Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às 1 

quinze horas, no Conselho Regional de Odontologia do Paraná, sito à Rua 2 

Manoel Ribas, n° 2281 na cidade de Curitiba estado do Paraná, foi aberta a 3 

reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar conforme convoca-4 

ção, com presença das CDs Marli Maria Schmitt Walker- via Skype, Gilce 5 

Czlusniak Alves da Costa, Lilian Aparecida Pasetti também a presença dos 6 

colaboradores André Vieira de Souza e Simone Say Michalczk. Como pauta 7 

ficaram os seguintes itens: 1-Resoluções (esboços) para apresentar em 8 

Recife; 2 - a Proposta de discussão para criação de uma tabela de procedi-9 

mentos mínimos da odontologia pela ANS; 3 – A releitura da ata do encontro 10 

realizado aqui em Curitiba, para os que irão participar do encontro em 11 

Recife. Dra. Marli deu início à reunião por vídeo conferência e solicita que 12 

seja levado ao VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospi-13 

talar em Recife o esboço das Resoluções, cujos modelos do CFM foram 14 

enviados pela Dra Lilian e depois reenviados pela Dra Marli, que será elabo-15 

rado com o auxílio do Procurador Jurídico do CRO-PR Dr. Alexandre Mazze-16 

tto, ficando à sua responsabilidade o esboço da proposição de Fiscalização 17 

das resoluções propostas por parte dos conselhos regionais. Dra Lilian 18 

propõe criação de um rol de procedimentos mínimos odontológicos junto a 19 

ANS, tendo como referência para custos a tabela CBHPO. Também foi 20 

proposta que a tabela odontológica da TUSS, tenha os mesmos psdrôs da 21 

tabela médica. Estas duas propostas foram aceitas. Foi relida a ata e relató-22 

rio do último encontro ocorrido no Paraná ano passado, para que seja levado 23 

ao Encontro em Recife. Nada mais havendo a discutir, declarou-se encerra-24 

da a reunião, da qual, eu Regina Martins Schmitt, secretariei a reunião da 25 

Câmara Técnica e lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos 26 

demais presentes. 27 


