
ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE OBSTETRIZES E ENFERMEIROS OBSTETRAS DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO – GESTÃO 2018-2020 

 

Aos dezessete dias de janeiro de dois mil e dezenove, às dezesseis 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 SABRINA LINS SEIBERT. 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: 

MAYSA LUDUVICE GOMES, vice-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 e VALDERCYR HERDY ALVES, coordenador de estudos e 

pesquisa. Em função do reduzido número de membros da diretoria presente nesta 

reunião, os membros relacionados acima e diante das circunstâncias atuais decidiram 

pela mudança da pauta que a princípio seria para discutir o estatuto e o regimento de 

nossa associação para discutir alternativas de resolver as dificuldades financeiras pela 

qual estamos passando e nas possibilidades de captar recursos para saldar os 

compromissos da associação. ORDEM DO DIA: I) Leitura da ata da sétima reunião 

ordinária da diretoria da ABENFO gestão 2018 – 2020, sendo aprovada pelos 

presentes sem alterações. II) Situação financeira da ABENFO-RJ - Em função da 

grave situação financeira da nossa associação e pelo baixo número de inscritos nos 

cursos propostos pelo Qualifique-se que estão inviabilizando  a realização dos 

mesmos e consequentemente a captação de recursos para sanar nossos despesas. 

Neste sentido pensamos na possibilidade da realização de um seminário dividido em 

duas etapas; a primeira etapa proposta e aprovada seria a organização de uma roda 

de conversa com especialistas de atenção obstétrica, sendo um dos nomes proposto o 

de Naoli Vinaver e a segunda etapa composta por diversas oficinas, como por 

exemplo: oficinas de reanimação, aleitamento, gestão,uma proposta por Naoli entre 

outros e o lançamento do livro de Michel Odent. Local e datas a serem definidos após 

resposta do contato feito com Naoli Vinaver. III) Em virtude do débito atual da 

associação junto ao banco de R$ 5.541.51 (cinco mil quinhentos e quarenta um reais e 

cinqüenta e um centavos) e dos elevados juros bancários declarados por Sabrina 

Seibert – presidente, o membro da diretoria,Carlos Sérgio Corrêa dos Reis, primeiro 



secretário, disponibilizou um empréstimo deR$ 5.000.00 (cinco mil reais), que será 

realizado através do contrato de mútuo (orientação do contador da associação senhor 

João Gabriel), com juros da poupança, ou seja, em torno de 1% ao mês e data 

prevista para quitação em 30/04/2019. IV) Os membros da diretoria presentes após 

discutirem sobre a atual dificuldade que os profissionais estão tendo para se 

associarem (não conseguem pagar a anuidade com o boleto emitido) decidiram 

adquirir após consultar duas empresas pela compra de uma máquina de cartão. 

Também consideraram a possibilidade de domicílio bancário. V) Feito contato com 

Herdy e Bianca solicitando a colaboração dos mesmos na questão bancária e 

fechamento dos detalhes da prestação de contas da gestão anterior. INFORMES: I) 

SABRINA LINS SEIBERT informou que providenciou junto ao novo contador o 

pagamento de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) para atualização do Certificado 

Digital Anual da ABENFO-RJ, que encontrava-se depende. II) Informou ainda que 

temos um débito de aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais) com a receita 

federal em decorrência da falta de encaminhamento do relatório do ano de 2018. 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 

 


