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Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às quinze 1 

horas e quarenta e sete minutos, na sala de comissões do Conselho Regio-2 

nal de Odontologia do Paraná, sito na Avenida  Manoel Ribas – 2281 - 3 

Curitiba – PR estiveram presentes para reunião da Câmara Técnica de 4 

Práticas Integrativas: Dra. Regina Salete Amarante Manzochi , Dra.  Vera 5 

Lucia Hamamoto Sano, Dr. Ricardo Bali, Dra. Liriane Carneiro Suliano, Dr. 6 

Paulo Francisco Arant Martins e Dra.Fernanda Rossi Pagnoncelli. Foi aberta 7 

a reunião e discutidos os seguintes assuntos. Regina sita sobre o conheci-8 

mento de um site de Pic`s “atencaobasica.org.br”, e explica sobre esta 9 

ferramenta como uma rede social para interação entre os profissionais. 10 

Regina apresenta modelos de folders das PNPIC. Dr Cavali recebe as 11 

informações e explica sobre o novo método de eleições: votos por corres-12 

pondências via ECT devendo os interessados retirar seus kits até dia 13 

30/04/16, para a eleição no dia 12/05/16. Dr Cavali elaborar um email para 14 

convocar a atualização de cadastro para recebimento dos kits que deverão 15 

estar até 6/5/16. Dr Regina comenta sobre divulgação em facebook e em 16 

nossa fanpage de Câmara Técnicas de Práticas Integrativas. Sendo marca-17 

do uma data das fotografias com os fotógrafos 28/04 quinta feira 15:15 hs na 18 

Rua Mal. Deodoro 235 conj 1508 no consultório da Dr Lirane. Dr Fernanda 19 

faz uma pequena introdução aos conhecimentos da Homeopatia. Nada mais 20 

havendo, a Senhora Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, eu 21 

Ricardo Bali, membro da Câmara Técnica de Práticas Integrativas lavrei a 22 

presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais presentes. 23 


