ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE OBSTETRIZES E ENFERMEIROS OBSTETRAS DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO – GESTÃO 2018-2020
Aos vinte e sete dias de novembro de dois mil e dezoito, as quatorze horas e trinta
minutos, na sede da ABENFO, sito à Avenida Passos, 122, sala 502 - Centro – Rio de
Janeiro, reuniu-se o Conselho Diretor da Associação Brasileira de Obstetrizes e
Enfermeiros Obstetras do Estado do Rio de Janeiro – gestão 2018-2020, em sessão
ordinária sob a Presidência de MAYSA LUDUVICE GOMES, vice-presidente;.
Estavam presentes: CARLOS SÉRGIO CORRÊA DOS REIS, 1º secretário; NOELLE
JULIANA MELO DE PAULA MOREIRA, 2ª tesoureira e HELOISA FERREIRA LESSA,
conselheira fiscal. Justificaram a ausência em razão de outros compromissos os
seguintes membros: SABRINA LINS SEIBERT presidente; MARIA ANTONIETA
RUBIO TYRREL, coordenadora de assuntos inter-institucionais; CARLA LUZIA
FRANÇA ARAÚJO, coordenadora de serviços, educação e legislação; RICARDO
JOSÉ DE OLIVEIRA MOUTA, 2º secretário; DANIELLE BESSLER, e VALDERCYR
HERDY ALVES, coordenador de estudos e pesquisa. ORDEM DO DIA: I) Leitura da
ata da quinta reunião ordinária da diretoria da ABENFO gestão 2018 – 2020, sendo
aprovada pelos presentes sem alterações. II) Apresentação da última lista de
associados atualizada no dia vinte e seis do presente mês com a relação dos cento e
quarenta seis associados. III) Sobre o Qualifiquese, Noelle, comunicou que criou um
email para mala direta, através do qual envia emails para todos os associados.
Destacou ainda que o único curso realizado até a presente data foi o de laser que
aconteceu na Escola de Enfermagem Anna Nery, no último dia dezessete, com quinze
participantes (quatorze pagantes e uma gratuidade). Informou sobre a avaliação do
mesmo. Aprovado nesta reunião, que seja oferecido um curso no mês de janeiro e
outro no mês de fevereiro de dois mil e dezenove. Aprovado ainda, a criação de um
edital para chamada de enfermeiras/professores que queiram ministrar curso pelo
Qualifiquese. Destacou ainda sobre os aborrecimentos que tem enfrentado em
confirmar os pagamentos para associar-se e a participação nos cursos. IV) A pauta
referente ao contador ficou pendente por não sabermos como conduzir e no aguardo
da resposta do contador que o Ricardo Mouta ficou de contactar. Heloisa Lessa
sugeriu consulta a outro contador para o esclarecimento de nossas dúvidas. V)
Elaborado proposta de calendário das reuniões ordinárias da diretoria para o ano de
dois mil de dezenove, a partir do mês de fevereiro, sempre as primeiras segundas
feiras de cada mês, com excessão de março que dia quatro e carnaval. Ficando,
assim a distribuição: 04/02; 11/03; 01/04; 06/05; 03/06; 01/07; 05/08; 02/09; 07/10;

04/11 e 02/12. INFORMES: I) MAYSA LUDUVICE, informou que representará a
ABENFO RJ no CONBNEO em Águas de Lindóia em São Paulo e que participara da
reunião das seccionais da ABENFO. Relembramos da necessidade de levar para esta
reunião nossa proposta discutida anteriormente de alinhamento das seccionais. II)
HELOISA LESSA, colocou sobre sua participação como representante da ABENFORJ na Conferência Internacional de Midwife (ICM), III) Informou ainda sobre a
estruturação do evento “Direitos Sexuais e Reprodutivos no Brasil” com data prevista
para os dias 28 e 29/05/2019 (Dia Nacional de Combate a Mortalidade Materna / Dia
Internacional de Luta pela Saúde das Mulheres). Organização da ReHuNa, ABENFO
Nacional e Comitê de Prevenção e Controle da Morte Materna – RJ. Com parcerias
ainda em aberto da OPAS, UNFPA, UNICEF, FIGO, COFEN, COREN, OEA, OMS,
FEBRASCO
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e vinte
minutos e para constar eu, CARLOS SÉRGIO CORRÊA DOS REIS, primeiro
secretário, lavrei a presente Ata.

Carlos Sérgio Corrêa dos Reis

