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Ata da 805ª Reunião Plenária do Conselho Regional de Odontologia do Paraná, realizada no dia 19 1 
de dezembro de dois mil e dezoito, às 16h00m, na cidade de Curitiba - PR. Presentes os seguintes 2 
conselheiros efetivos: Abrilino de Souza Ramos, Aguinaldo Coelho de Farias, Carlos Alberto 3 
Herrero de Morais, Celso Yamashita e Claudenir Rossato e também os seguintes conselheiros 4 
suplentes: Gilce S. Czlusniak, José Roberto Pinto e Vânia Westphalen. Os demais justificaram 5 
ausências.  Com a palavra, o Presidente do CROPR declarou aberta a presente reunião plenária e, 6 
visto o quórum legal, iniciou-se a leitura da ata da reunião anterior, sendo a mesma aprovada em 7 
sua íntegra. Na sequência passou–se às Comunicações:  1) Exoneração Everson e Josaine: Por 8 
solicitação, de ambos, foi aceito o pedido de exoneração. 2) Sede Londrina: A Prefeitura de Londri-9 
na está disposta a ceder uma área para a construção da sede regional do CRO, por tempo inde-10 
terminado. 3) Pose CFO: Dr. Aguinaldo comunicou que ocorreu a pose do novo plenário do CFO no 11 
último dia 8/12. Assuntos para deliberação:  1) Anuidade e taxas para 2019: Deferido por manter 12 
os mesmos valores e isenções aplicadas no exercício de 2018. 2) Pedido de isenção de taxa de 13 
processo - AMO: Aprovado pela maioria de votos dos conselheiros a isenção de todas as associa-14 
ções de classe correspondente aos 2/3 do CRO, referente a taxa de inscrição de cursos de espe-15 
cialização. Será consultado o CFO sobre a viabilidade de esta isenção ser possível. 3) CD Wilson 16 
Miranda – Dívida Ativa: Será avaliado o pedido de prescrição retroativa pela pessoa jurídica, bem 17 
como o imediato pedido de execução fiscal por dias, retornando a plenário o processo no tempo 18 
devido. 4) Reabilitação Processo Ético 03/1997: Deferido o processo ético de solicitação de reabili-19 
tação do solicitante. 5) Cursos online ASB: Será avaliado pelos conselheiros Dra. Gilce e Dr. 20 
Rossato a possibilidade do CRO fornecer o referido curso online para ASB. 6) Termo aditivo Trade 21 
Comunicações e Marketing SS LTDA: Aprovado a renovação do termo aditivo de prestação de 22 
serviços publicitários com a empresa Trade Comunicação e Marketing SS LTDA para o período de 23 
01/01/2019 à 31/07/2019.  24 
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Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião, da qual eu Claudenir Rossato, 31 
conselheiro Secretário, digitei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais presentes.  32 


