CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO AMAZONAS
ATA – REUNIAO DO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2012.

Às onze horas do dia dezessete de setembro de dois mil e doze, reuniram-se na sede do CRO-AM,
Dra. VERA LÚCIA LOUZADA FERREIRA, Presidente, Dra. MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES
PICANÇO, Secretária, Dr. JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, Tesoureiro, Dra. MARILENE
SENA DIEZ BALDEON, Presidente da ABCD-AM e o Dr. MARCIO LANGBECK, representante da
ABO-AM para elaboração de propostas para a classe odontológica, a serem entregues aos
candidatos a prefeito de Manaus, em debate a ser realizado na sede da OAB-AM no dia vinte e um
de setembro de dois mil de doze. Foram apresentadas as seguintes propostas: Estimular à
Prevenção a Saúde Bucal e a Prevenção e diagnóstico do Câncer Bucal. Implantar e Monitorar à
Fluoretação da Água de abastecimento na cidade de Manaus. Ampliação do acesso à Saúde Bucal,
com inclusão do horário noturno em nível ambulatorial a fim de permitir o atendimento a pessoas que
trabalham o dia inteiro. Ampliar a quantidade de Centros de Especialidades Odontológicas e
Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias. Valorização dos Profissionais Cirurgiões-Dentistas,
Auxiliares e Técnicos, tendo em vista a Municipalização da Saúde, onde a atenção básica é de
responsabilidade do Município. Fazer a adequação dos funcionários da SUSAM que estão atendendo
na atenção básica do Município realizando os mesmos serviços, porém com salários diferenciados.
Criar uma Comissão Permanente de Saúde Bucal para discutir e apresentar propostas para
melhorias das condições de trabalho dos profissionais a fim de evitar lesões que os impeçam de
desenvolver suas atividades laborais. Preenchimento as necessidades de Recursos Humanos nas
áreas Auxiliares, Técnicas e Superior, aumentando o numero de especialistas com chamada imediata
dos aprovados nos concursos de 2005 a 2012. Isonomia salarial para Cirurgiões-Dentistas e Médicos
na SEMSA. Reavaliação dos salários da ESF, onde os profissionais cumprem carga horária de 40
horas, porém não recebem salários pela devida carga horária. Concurso específico para ESF com
contrato de 40 horas/semanal e equiparação salarial de médicos e cirurgiões-dentistas. Reavaliação
do PCC’S, a fim de contemplar os profissionais da ESF na aposentadoria com o mesmo salário
recebido na atividade. Redução da alíquota de ISS para o profissional Cirurgião Dentista. Realização
pela Prefeitura Municipal de Manaus da coleta de lixo hospitalar sem ônus para o profissional
Cirurgião Dentista. Legislação Municipal visando à obrigatoriedade da inscrição das empresas que
comercializam produtos odontológicos no Conselho Regional de Odontologia. Lei que permita a
exigência de identificação do profissional para a compra de insumos e equipamentos odontológicos,
para evitar a compra indiscriminada por pessoas que praticam o exercício ilegal da odontologia. Lei
que obrigue a presença de Cirurgiões Dentistas e equipe em todos os hospitais e UTI´S da rede
pública e privada. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente encerrou a reunião
agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES
PICANÇO, secretária desta reunião, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada, será
assinada por mim e por todos os presentes.
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