
 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às quatorze horas, a 1 

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

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

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

Souza, Calixto E. de Araújo Hakim, Lilian Aparecida Pasetti e Nancy Marinho Barros. 5 

Deu início a reunião fazendo a leitura da ata da reunião passada, feitas as 6 

correções, a ata foi aprovada. Alterada a data da palestra do mês de maio para o dia 7 

16, devido ao Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar no CRO-CE, nos 8 

dias 23 e 24 de maio de 2019. Confirmado os temas e palestrante, Cesar do setor 9 

de comunicação do CRO-PR irá trabalhar a sua divulgação. Não está definido quem 10 

irá participar do Encontro de CTOH no CRO-CE. Dra. Lilian relata que já está visto 11 

com o Dr. Aguinaldo presidente do CRO-PR e Dr. Fabiano presidente da SOEPAR, 12 

a reunião com o Deputado Francisco Franceschini do CCJ da Alep para 13 

regulamentação da lei no Paraná. Cesar participou da reunião para discutir a 14 

participação da CTOH no CIOPAR/2019, o espaço concedido ao CRO-PR será no 15 

dia 18/10. Exaltou a parceria da CTOH com o CRO Jovem, e a boa adesão dos 16 

Cirurgiões Dentistas nas palestras. A CTOH deferiu que será realizado um 17 

Workshop, e ao final um debate aberto a discussões, não está definido o 18 

palestrante. A próxima reunião será no dia 30/05/2019 às 14h00min. Nada mais 19 

havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião, da qual eu, André Vieira de 20 

Souza, redigi a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais presentes.  21 


