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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OBSTETRIZES E ENFERMEIROS OBSTETRAS 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – TRIÊNIO 2018-2020 

ATA DA PRIMEIRA 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 de março de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sede da 

ABENFO-RJ, sito à Avenida Passos 122/502 – 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: MAYSA LUDUVICE GOMES, vice-

presidente; CARLOS SÉRGIO CORRÊA DOS REIS, 1º secretário; DANIELLE 

BESSLER, 1ª tesoureira; BIANCA DARGAM GOMES VIEIRA, coordenadora de 

publicação e divulgação. Justificaram a ausência em razão de outros compromissos os 

seguintes membros: RICARDO JOSÉ OLIVEIRA MOUTA, 2º secretário; NOELLE 

JULIANA MELO DE PAULA MOREIRA, 2ª tesoureira; CARLA LUZIA FRANÇA 

ARAÚJO, coordenadora de serviços, educação e legislação; VALDERCYR HERDY 

ALVES, coordenador de estudos e pesquisas; ANA BEATRIZ DE A. QUEIROZ, INÊS 

MARIA MENEZES DOS SANTOS, HELOISA FERREIRA LESSA, conselheiras fiscais 

e MARIA ANTONIETA RUBIO TYRREL, coordenadora de assuntos inter-institucionais. 

ORDEM DO DIA: I) Elaboração para apreciação, sugestões, realização e aprovação 

dos membros da diretoria do projeto para solicitação de fomento junto à algumas 

entidades  para a  realização do 8º Encontro Nacional de Enfermagem Obstétrica e 

Neonatal do Estado do Rio de Janeiro - ENEON, cujo objetivo principal é: Promover e 

valorizar o aprimoramento técnico-científico baseado nas evidências científicas, 

visando a qualidade assistencial da Enfermagem Obstétrica e Neonatal. Nesta data, 

foram discutidos os seguintes pontos relacionados ao evento: a) Período realização, 

ficando de definido que o evento será realizado do dia vinte e oito a trinta de maio do 

corrente ano; b) A composição da mesa de abertura; c) Os temas das duas 

conferências, ficando pendentes os nomes dos palestrantes; d) Os temas das quatro 

mesas redondas, ficando também pendentes os nomes dos componentes e 

coordenadores; e) Apresentação dos trabalhos ficando definido que seria na forma de 

pôsteres dialogados. 2) Após discussão foi aprovado novos valores para se associar a 

entidade e participar do evento descrito acima, ficando determinado os seguintes 

valores: para enfermeiros R$100,00 (cem reais); acadêmicos e técnicos R$50,.00 
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(cinquenta reais) e outros R$120,00 (cento e vinte reais). Foi aprovado também o valor 

de R$50,00 (cinquenta reais) para sócios e R$100,00 para não sócios, para a 

inscrição em cada oficina oferecida no dia 28 de maio. Em virtude da organização do 

projeto ter se estendido até o final da tarde, os demais pontos da pauta (Registro da 

nova gestão; Fórum de Enfermagem Obstétrica; Planejamento do Fórum de 

Coordenadores de Cursos de pós-graduação em Enfermagem Obstétrica; 

Planejamento do Fórum de Enfermeiras Obstétricas que atuam na Assistência ao 

Parto Domiciliar; Orçamento das carteirinhas em PVC e aplicativo e Filiação 

presencial), houve consenso do participantes  que deveriam ser discutidas em reunião 

extraordinária, sendo a mesma sido agendada para o próximo dia dez de abril, com 

início previsto para as quatorze horas, neste mesmo local. INFORMES DA 
PRESIDENTE: 1) Solicitação de afastamento temporário (sem previsão de retorno), da 

função de 2ª tesoureira, solicitado por NOELLE JULIANA MELO DE PAULA RIBEIRO, 

devido a problemas particulares; 2) A enfermeira Aline Valadão será a representante 

titular do Comitê de Mortalidade Materna da Secretaria Estadual de Saúde e a 

enfermeira Ana Beatriz A Queiroz, será sua suplente. INFORMES GERAIS: Em 

virtude do dia 23/04 ser feriado (São Jorge), a reunião anteriormente agendada para 

este dia foi transferida para o dia 24/4/18, com início previsto para as nove horas na 

ABENFO. Demais datas mantidas conforme divulgado anteriormente no planejamento 

das reuniões, com início as quatorze horas na sede da ABENFO. Nada mais havendo 

a tratar, a reunião foi encerrada às dezoito horas e para constar eu, CARLOS SÉRGIO 

CORRÊA DOS REIS, primeiro secretário, lavrei a presente Ata.  

 

 

                                                                      Carlos Sérgio Corrêa dos Reis 

 

 

                                                                          


