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Ata da 785ª Reunião Plenária do Conselho Regional de Odontologia do Paraná, realizada 1 

no dia 10 de agosto de dois mil e dezessete, às 14h00min, na sede do Conselho Regional 2 

de Odontologia do Paraná em Curitiba. Presentes os seguintes Conselheiros: Claudenir 3 

Rossato, Aguinaldo C. de Farias, Celso Yamashita, Dalton L. Bittencourt, Abrilino de S. 4 

Ramos, Carlos A. H. de Moraes, José Roberto Pinto, Gilce Czluniasck, Irati Pirolla.  Os 5 

delegados regionais: Daniel Fangueiro e Marcelo Campos. Com a palavra, o Presidente do 6 

CROPR declarou aberta a presente plenária, e visto o quórum legal, iniciou-se a leitura da 7 

ata da reunião anterior, sendo a mesma aprovada em sua íntegra. Na sequência passou–8 

se à pauta: Comunicação: 1) Apresentação Delegacias Online: Foi apresentado o projeto 9 

de delegacias on-line que substituirá as delegacias físicas que serão fechadas. Estavam 10 

presentes os delegados de Francisco Beltrão e Paranaguá, fizeram indagações a respeito 11 

e tudo ficou muito bem esclarecido sobre a inovação tecnológica das delegacias.  2) Atuali-12 

zação pelos conselheiros das atividades desenvolvidas em suas regiões: Os conselheiros 13 

explanaram as ações que serão desenvolvidas em diversas cidades do interior do estado, 14 

nestes meses que restam do ano 2017. 3) Confirmação de presença e esclarecimento 15 

sobre bagagens em voos: O conselheiro secretário solicita a todos os conselheiros de 16 

confirmarem com antecedência a forma (carro, ônibus ou aérea) com que se deslocarão 17 

para as atividades na sede e nas regionais, visando, inclusive, diminuir os custos das 18 

passagens aéreas. Foi esclarecido sobre a nova norma de bagagens, que está sendo 19 

cobrada quando a bagagem é despachada no porão da aeronave. 4) Fórum de Odontolo-20 

gia Hospitalar: Conselheira Gilce apresentou o programa do Fórum de Odontologia Hospi-21 

talar no CIOPAR, dia 05/10 das 09h às 12h30min. Ad. Referendum: 1) Portaria 20/2017 – 22 

Nomeação de Alexandre Quadros Lejambre como Assessor da Presidência, lotado no setor 23 

de Comunicação: Aprovado. Assuntos para deliberação: 2) Baixa de profissionais. Delibe-24 

ração: Aprovado. a) Cancelamento por falecimento, 45 casos. b) Cancelar por encerramen-25 

to de atividades pessoa física após o edital de 30 dias no site e diário oficial, 55 casos. c) 26 

Cancelar por encerramento de atividades pessoa jurídica após edital de 30 dias no site e 27 

diário oficial, 9 casos. 3) III Fórum de Ética CROPR – Durante CIOPAR. Deliberação: 28 

Profissionais convidados para palestrarem no fórum: Laerte Luiz Bremm – Unipar com o 29 

tema “Pós-Graduação, ética e desafios”. Eduardo Karam Saltori - PUCPR, palestra “Oi: eu 30 

sou a ética, liga para mim”. Ocorrerá dia 06/10 (Sexta-feira), cuja programação completa 31 

será definida posteriormente. 4) Apoio aos cursos de Odontologia das IES do PR. Delibera-32 

ção: Os conselheiros Herrero e José Roberto estudarão a possibilidade de um manifesto de 33 

apoio aos professores da Odontologia nas IES. 5) Definição de relator para os recursos. 34 

Deliberação: Protocolo da denúncia 4920/17 e retiradas de pauta pelo conselheiro Herrero. 35 

Processo ético: 62/2016. Não foi aceita a reabertura do processo, pois a denunciante não 36 

compareceu em audiência de conciliação e não apresentou motivos para tal. 6) Valores de 37 

anuidade para o ano de 2018. Deliberação: O CROPR, na reunião dos Presidentes que 38 

ocorrerá em Palmas – TO, levará a proposta de não reajustar os valores das anuidades 39 

para 2018. 7) Solicitação 6° COUEL. Deliberação: Ap rovado o patrocínio prata, no valor de 40 

R$5.000,00 (cinco mil reais). 8) Processo reabilitação 26/10. Deliberação: Processo de 41 

reabilitação 26/10, do CD André Mauro Lapuch, aprovado por atender as condições neces-42 

sárias para tal, conforme parecer conclusivo do conselheiro Irati Pirolla. Nada mais haven-43 

do a tratar, foi declarada encerrada a reunião, da qual eu Claudenir Rossato, conselheiro 44 

Secretário, elaborei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais presentes.  45 


