
ATA DA SÉTIMA 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 dezembro 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 SABRINA LINS SEIBERT presidente; Estavam 

presentes: MAYSA LUDUVICE GOMES, vice-presidente; RICARDO JOSÉ DE 

OLIVEIRA MOUTA, 2º secretário e HELOISA FERREIRA LESSA, conselheira fiscal. 

Os demais membros da diretoria justificaram a ausência em razão de outros 

compromissos. ORDEM DO DIA: I) Situação financeira da associação: A reunião 

iniciou com a fala da presidente divulgando a situação financeira da associação e o valor 

negativo da conta (- R$4350,31). A vice-presidente traz os valores a saber: Estadia – 

R$340,00, Passagem – R$757,45, Translado -R$ 170,00, que deverão ser repassados 

para ela, pela sua participação como representante da associação no V Congresso 

Brasileiro de Enfermagem Neonatal realizado na cidade de Águas de Lindóia-SP. II) 

Substituição do contador da associação: Finalização do contrato do contador pagando 

mês corrente e o décimo terceiro salário dele. O novo contador chama-se João Gabriel 

da Cruz Vassalo e o valor do seu serviço será de R$300,00 mensais. III) Em seguida a 

presidente traz a discussão sobre o programa de televisão – Profissão Repórter que 

trouxe a temática da violência obstétrica e se a associação deveria soltar uma nota sobre 

a reportagem. Os membros presentes chegaram a conclusão que não havia a necessidade 

de se produzir essa nota. IV) Mensagem de final de ano: A próximo ponto a ser 

discutido foi a montagem de uma mensagem de final de ano divulgando no site a 

assistência prestada pelas associadas. Aprovado, será solicitada fotos e indicadores para 

confecção da mensagem. V) Projeto Qualifique-se não está tendo a eficácia esperada 

pela baixa procura dos cursos. A diretoria decide manter os cursos e diversificá-los com 

temas propostos pelas associadas. Nesse ínterim a diretoria propõe a realização de um 

seminário e um curso do Projeto Qualifique-se com a Parteira Naoli Vinaver no mês de 

abril de 2019. VI) Participação da associação no Simpósio sobre Direitos Reprodutivos 

e Sexuais no Brasil em 29 e 29 de maio de 2019. INFORMES: I) A presidente comunica 

sua aprovação na pós-graduação strictu sensu (doutorado) da Escola Nacional de Saúde 

Pública – ENSP. II) Divulgou as datas do próximo COBEON na cidade de Maceió-AL 



sendo de trinta de outubro a primeiro de novembro de 2019. III) Solicitou que os 

associados divulguem a Rede SAMANEO e o Nursing Now. IV) Maysa Luduvice, 

vice-presidente, relatou sobre sua participação na reunião de presidentes da ABENFO 

Nacional no V Congresso Brasileiro de Enfermagem Neonatal realizado na cidade de 

Águas de Lindóia-SP cujas pautas foram: apresentação do participantes, projetos da 

ABENFO (ApiceOn, Parto Adequado, CEEO, Aprimoramento, COFEN, ABEN, Cuba, 

Rede SAMANEO, Força de Trabalho, Nursing Now), ICM – candidaturas, COBEON 

2019, Estatuto da ABENFO, Seccionais e Apoio, O que esperar do novo governo e 

informes gerais. V) A conselheira fiscal Heloisa Lessa informou que a presidente do 

ICM Srª. Franka KaDee realizou uma reunião com o presidente da FIGO Sr. Carlos 

Fuchtner, na qual se discutiu o processo movido pelo CRM. Ele se prontificou a dar 

suporte neste caso e solicitou documentos traduzidos para que pudesse dar sua 

colaboração. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas 

e vinte  minutos e para constar eu, RICARDO JOSÉ OLIVEIRA MOUTA, segundo 

secretário, lavrei a presente Ata.  

 

 

 

 

                                                                      Ricardo José Oliveira Mouta 

 


