
 

 

 

 

 

 
ATA DE REUNIÃO Nº. 1.281 – ASSEMBLÉIA GERAL DO DIA 14 DE MARÇO DE 2022 

 

No dia quatorze de março de dois mil e vinte dois, nesta cidade de Manaus, na sede do Conselho 1 

Regional de Odontologia do Amazonas, sito na Rua Silva Ramos, 71 – Centro, conforme o 2 

disposto no decreto 68.704, de 3 junho de 1971, art. 18, parágrafo 1º e art. 19, inciso I, que 3 

regulamenta a Lei nº 4.324, de 14 de abril de 1964, combinado com Regimento Interno art. 19, 4 

alínea a,  às nove horas e trinta minutos em primeira convocação e às dez horas, em segunda e 5 

última convocação, de acordo com o Edital Nº 002/2022, publicado no jornal Diário Oficial nº 6 

32 no dia seis de agosto de dois mil e vinte um, reuniram-se os Cirurgiões-Dentistas inscritos 7 

nesta autarquia para apreciação do Processo de Prestação de Contas da Diretoria deste Conselho 8 

Regional, relativo ao exercício de dois mil e vinte e um de forma presencial, conforme processo 9 

CRO-AM 039/2022. Dando início aos trabalhos, o Presidente, José Hugo Cabral Seffair, solicitou 10 

a secretária Cirurgiã-Dentista Michele Paschoalotti Lemos, para fazer a leitura do edital CRO-11 

AM 002/2022. Diante dos esclarecimentos prestados e primando pela transparência foi 12 

disponibilizado o relatório de gestão e Demonstrações Contábeis, destacando os resultados 13 

ocorridos no ano anterior em pauta. Após apresentação, o Presidente colocou o Processo para 14 

apreciação dos presentes, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a 15 

tratar, o Presidente, encerrou os trabalhos desta Assembleia, e para constar, eu Michele 16 

Paschoalotti Lemos, secretária, redigi o presente Ata que vai por mim assinada e pelo Presidente. 17 

As demais assinaturas estão registradas no livro de atas.  18 
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