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Às 15h00min do dia quinze de maio de dois mil e dezoito  na sede do Conselho 1 
Regional de Odontologia do Paraná em Curitiba, reuniu-se o Conselho de Dirigen-2 
tes desta autarquia, para realizar a quadricentésima sexta – 406ª Reunião de 3 
Diretoria, sob a Presidência do Cons. Aguinaldo Coelho de Farias e estando 4 
presente os Conselheiros Aguinaldo Farias, Claudenir Rossato e Dalton Bittencourt. 5 
O Senhor Presidente deu início à reunião com a seguinte ORDEM DO DIA:  1) Sede 6 
Ponta Grossa. Deliberação: Aprovada contratação de profissional arquiteta para 7 
elaboração de projeto para nova sede da Regional de Ponta Grossa, até o valor 8 
máximo de R$7.000,00 (Sete mil reais). Será nomeado o CD Cesar Jose Campag-9 
noli para ser o fiscal de obra que será licitada após a aprovação do projeto arquite-10 
tônico. 2) Processos Administrativos Financeiros. Deliberação:  Aprovado, de 11 
acordo com a listagem. 3) Rede de Delegados. Deliberação:  Aprovada a proposta 12 
de criação de uma rede de delegados para elaboração de eventos nos municípios 13 
de suas regionais, ficando definido o Conselheiro Claudenir Rossato para coorde-14 
nação da referida sede. 4) Automóveis Londrina. Deliberação:  A Regional receberá 15 
mais um automóvel da marca Etios – Toyota, já adquirido para as atividades da 16 
mesma. 5) Calendário de Plenárias e Julgamentos. Deliberação:  29/05 – Plenária 17 
Curitiba às 15h00min, 28/06 – Plenária Cascavel às 15h00min, 29/06 – Julgamen-18 
tos em Cascavel, 11/07 – Plenária em Curitiba às 15h00min, 12/07 – Julgamentos 19 
em Curitiba às 9h00min, 13/07 – Julgamentos em Curitiba às 9h00min e Posse dos 20 
conselheiros efetivos e suplentes para o biênio 2018 a 2020. .Nada mais havendo a 21 
tratar, foi encerrada a reunião, onde eu, Claudenir Rossato, Conselheiro Secretário, 22 
digitei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais presentes. 23 


